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Zápisnica z rokovania Komisie územného plánovania a výstavby MZ Žilina,   

konanej dňa 8. júna 2021. 

 

 

Dňa 8. júna 2021  sa uskutočnilo rokovanie Komisie územného plánovania a výstavby. 

Rokovanie sa uskutočnilo vo Veľkej zasadačke MsÚ Žilina. Na zasadnutí sa zúčastnilo   12   

členov komisie z celkového počtu 13, čím bola komisia uznášania schopná.  

 

Ospravedlnení: Ing. Matej Jasenka, PhD, Vladimír Jandura 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie územného  

plánovania a výstavby (ďalej len „zápisnica“). 

 

Program zasadnutia: 

 

1. OTVORENIE, SCHVÁLENIE PROGRAMU ZASADANIA 

2. ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM: TECHNICKÉ 

SLUŽBY MESTA ŽILINA, S.R.O.  

3. ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM MESTA ŽILINA 

4. NAKLADANIE S NEHNUTEĽNOSŤAMI 

5. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. .../2021, KTORÝM SA MENÍ A 

DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2/2021 O PODMIENKACH 

ZRIAĎOVANIA A PREVÁDZKOVANIA SEZÓNNYCH VONKAJŠÍCH 

ZARIADENÍ MESTA ŽILINA 

6. PRAVIDELNÁ INFORMATÍVNA SPRÁVA PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU 

V ŽILINE K UZNESENIU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE, Č. 

262/2020 K VYPRACOVANIU KONCEPCIE PARKOVACEJ POLITIKY V MESTE 

ŽILINA – MÁJ 2021 

7. NÁVRH NA OBSTARANIE DOKUMENTU MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM 

EKOLOGICKEJ STABILITY PRE MESTO ŽILINA 

8. PRESADENIE PIATICH STROMOV Z PROJEKTU VÝSADBY 250 STROMOV NA 

SOLINKÁCH, KTORÉ SÚ VYSÁDZANÉ NA ZÁKLADE ZMLUVY O DIELO Č. 

145/2021 Z DÔVODU KOLÍZIE S POTREBAMI OBČANOV 

9. OCHRANA HROBOVÝCH MIEST NA NOVOM CINTORÍNE V ŽILINE 

10. RÔZNE 

11.  ZÁVER 

 

 

1. 

OTVORENIE, SCHVÁLENIE PROGRAMU ZASADANIA 

 

2. 

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM: TECHNICKÉ SLUŽBY 

MESTA ŽILINA, S.R.O.  

 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne – primátor mesta 

Zodpovedný za vypracovanie : JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. - vedúca Odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania MsÚ Žilina 

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/05/Zalozenie-Technickych-sluzieb-mesta-Zilina-s.r.o._material-do-komisii_jun-2021.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/05/Zalozenie-Technickych-sluzieb-mesta-Zilina-s.r.o._material-do-komisii_jun-2021.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/material-do-komisii-nove-zasady-hospodarenia.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/VZN_terasy_zmena.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/VZN_terasy_zmena.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/VZN_terasy_zmena.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/VZN_terasy_zmena.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Material-na-rokovanie-komisii-informativna-sprava-Parkovacia-politika.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Material-na-rokovanie-komisii-informativna-sprava-Parkovacia-politika.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Material-na-rokovanie-komisii-informativna-sprava-Parkovacia-politika.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Material-na-rokovanie-komisii-informativna-sprava-Parkovacia-politika.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Navrh-na-obstaranie-dokumentu-Miestny-uzemny-system-ekologickej-stability-pre-mesto-Zilina.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Navrh-na-obstaranie-dokumentu-Miestny-uzemny-system-ekologickej-stability-pre-mesto-Zilina.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Presadenie-piatich-stromov-z-projektu-vysadby-250-stromov-na-Solinkach-ktore-su-vysadzane-na-zak-lade-Zmluvy-o-dielo-c.-145-2021-z-dovodu-kolizie-s-potrebami-obcanov.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Presadenie-piatich-stromov-z-projektu-vysadby-250-stromov-na-Solinkach-ktore-su-vysadzane-na-zak-lade-Zmluvy-o-dielo-c.-145-2021-z-dovodu-kolizie-s-potrebami-obcanov.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Presadenie-piatich-stromov-z-projektu-vysadby-250-stromov-na-Solinkach-ktore-su-vysadzane-na-zak-lade-Zmluvy-o-dielo-c.-145-2021-z-dovodu-kolizie-s-potrebami-obcanov.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ochrana-hrobovych-miest.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/05/Zalozenie-Technickych-sluzieb-mesta-Zilina-s.r.o._material-do-komisii_jun-2021.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/05/Zalozenie-Technickych-sluzieb-mesta-Zilina-s.r.o._material-do-komisii_jun-2021.pdf
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Materiál členom komisie predstavil: JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. - vedúca Odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania MsÚ Žilina 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Uznesenie č. 57 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť  

 

1. založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina za účelom 

zabezpečenia údržby a čistoty verejného priestoru v meste Žilina, ktorej zakladateľom bude 

mesto Žilina s obchodným podielom 100%,  

 

2. majetkovú účasť – peňažný vklad mesta Žilina vo výške 5 000,- € do základného imania 

spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí komunizmu 

3350/1, 011 31 Žilina, ktoré bude tvorené peňažným vkladom zakladateľa, mesta Žilina v sume 

5 000,- €,  

 

3. splatenie celého peňažného vkladu mesta Žilina do základného imania spoločnosti Technické 

služby mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina pred 

podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,  

 

4. zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so 

sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, a to nasledovne: do funkcie konateľa 

spoločnosti ................................................  

 

5. poverenie primátora mesta Mgr. Petra Fiabáne na podpísanie zakladateľskej listiny a všetky 

právne úkony spojené so založením spoločnosti.  

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec ✓   ✓  

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 11 10  1  
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3. 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM MESTA ŽILINA  

 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne – primátor mesta 

Zodpovedný za vypracovanie : JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. - vedúca Odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania MsÚ Žilina 

Materiál členom komisie predstavil: JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. - vedúca Odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania MsÚ Žilina 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Uznesenie č. 58 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. zrušiť  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020 zo dňa 29.06.2020, ktorým boli 

schválené Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, účinné dňom 

01.08.2020, v znení pozmeňujúceho návrhu,  

 

II. schváliť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina 

 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec ✓ ✓    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓   ✓  

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓   ✓  

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 11 9  2  

 

 

4. 

NAKLADANIE S MAJETKOM 

 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne – primátor mesta 

Zodpovedný za vypracovanie : JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. - vedúca Odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania MsÚ Žilina 

Materiál členom komisie predstavil: JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. - vedúca Odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania MsÚ Žilina 
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A) KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ  

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Komisia neschválila odporúčanie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom 

zasadaní  

 

I. schváliť  

 

kúpu spoluvlastníckych podielov o veľkosti 29/64, 11/256 a 11/256 na parcele KNC 1374/11, 

zast. plocha a nádvorie, o výmere 49 m2, v k. ú. Tmové, zapísané na LV č. 3105, od 

predávajúcich, Branislav Fizik, rod. Fizik a manželka Monika Fiziková, rod. Račeková, obaja 

s trvalým bydliskom Rosina 1065, 013 22 Rosina, SR, za rovnakú kúpnu cenu, za akú nadobudli 

vlastnícke právo k uvedeným spoluvlastníckym podielom predávajúci, maximálne však 

40€/m2. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓   ✓  

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓   ✓  

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓   ✓  

Mgr. Branislav Delinčák ✓   ✓  

Mgr. Lukáš Milan ✓   ✓  

Mgr. Anton Trnovec ✓   ✓  

Mgr. Vladimír Randa ✓   ✓  

Ing. arch Marek Huliak ✓   ✓  

Vladimír Jandura x   x  

Ing. Matej Jasenka, PhD. x   x  

Ing. arch. Peter Nezval ✓   ✓  

Ing. Peter Pika  ✓   ✓  

Ing. Juraj Staško ✓   ✓  

SPOLU: 11   11  

 

 

B) ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ  

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Uznesenie č. 59 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

  

I. schváliť 

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1561/46, orná pôda o výmere 

396 m2 v k. ú. Trnové a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Štefanovi Lazarovi, 

Hečkova 2534/22, 010 01 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 23/2021 v 
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celkovej hodnote 12 441,60 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 195 € a nákladov za 

určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok susedí s pozemkami vo 

vlastníctve žiadateľa, na ktorom má postavený rodinný dom a nakoľko pozemok nie je 

prístupný z miestnej komunikácie, jeho využiteľnosť je obmedzená len záujmom vlastníkov 

okolitých pozemkov.  

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí): 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve 

žiadateľa, na ktorom má postavený rodinný dom a nakoľko pozemok nie je prístupný z miestnej 

komunikácie, jeho využiteľnosť je obmedzená len záujmom vlastníkov okolitých pozemkov.  

 

MATERIÁL  

 

Štefan Lazar, Hečkova 2534/22, 010 01 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 

1561/46, orná pôda o výmere 396 m2 v k. ú. Tmové. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je 

vlastníkom susediacich pozemkov KN-C pare. č. 1561/49 a 1561/4 v k. ú. Tmové, zapísaných 

na LV č. 647, na ktorých má postavený rodinný dom a kúpou predmetného pozemku má záujem 

rozšíriť svoj pozemok. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec ✓ ✓    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 11 11    

 

 

Uznesenie č. 60 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc. č. KN-C 505/14, zast. plocha 

a nádvorie o výmere 40 m2 a parc. č. KN-C 505/15, zast. plocha a nádvorie o výmere 32 m2  v k. 

ú. Považský Chlmec a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Rudolfovi Marčanovi 

a manž. Darine Marčanovej, obaja bytom Rosina 849, 013 22  Rosina, za cenu stanovenú 

metodickou pomôckou, schválenou uznesením č. 233/2020 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

zo dňa 14.12.2020, vo výške 38,02 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 2 767,44 €, ktorá bola 
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zvýšená o  náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadané pozemky tvoria súčasť 

záhrady vo vlastníctve žiadateľov, ktoré udržiavajú a zveľaďujú na vlastné náklady 17 rokov 

a majú záujem ich aj naďalej užívať ako súčasť záhrady. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadané pozemky tvoria súčasť záhrady vo vlastníctve 

žiadateľov, ktoré udržiavajú a zveľaďujú na vlastné náklady 17 rokov a majú záujem ich aj 

naďalej užívať ako súčasť záhrady. 

 

MATERIÁL 

 

Rudolf Marčan a manž. Darina Marčanová, obaja bytom Rosina 849, 013 22  Rosina,  

požiadali o odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 505/14, zast. plocha a nádvorie o výmere 40 m2 

a parc. č. KN-C 505/15, zast. plocha a nádvorie o výmere 32 m2  v k. ú. Považský Chlmec. 

Žiadatelia z verejne prístupných ortofotomáp katastra nehnuteľností zistili, že oplotená záhrada 

okrem pozemkov v ich vlastníctve - parc. č. KN-C 505/10 a parc. č. KN-C 505/3 v k. ú. 

Považský Chlmec (LV č. 147) zahŕňa aj parcely č. KN-C 505/14, KN-C 505/15 vo vlastníctve 

mesta Žilina. Predpokladajú, že v minulosti došlo k chybe pri vytýčení parcely KN-C 505/10 

v teréne pre účely vybudovania oplotenia. Na parc. č. KN-C 505/15 sa v línii oplotenia 

nachádza vrastlé stromoradie tvorené tujami a časť okrasnej skalky a na parc. č. KN-C 505/14 

sa nachádza časť oplotenia a okrasná skalka. Uvedené parcely udržiavajú a zveľaďujú na 

vlastné náklady 17 rokov a majú záujem ich aj naďalej užívať ako súčasť záhrady. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec ✓ ✓    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 11 11    

 

 

Uznesenie č. 61 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 
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prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 4451/18, zast. plocha 

a nádvorie o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

spoločnosti Komenského rezidencia, s. r. o., Bratislavská 117, 010 01  Žilina, IČO 52 462 005, 

za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou uznesením č. 233/2020 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020, vo výške 100,61 €/m2, čo predstavuje celkovú 

čiastku 1 941,59 €, ktorá bola zvýšená o  náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako 

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

že žiadaný pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré tvoria areál 

polyfunkčného komplexu „Komenského rezidencia“   

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve 

žiadateľa, ktoré tvoria areál polyfunkčného komplexu „Komenského rezidencia“.   

 

MATERIÁL 

 

Spoločnosť Komenského rezidencia, s. r. o., Bratislavská 117, 010 01  Žilina, IČO 

52 462 005, požiadala o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 4451/18, zast. plocha a nádvorie 

o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ktorým by predmetný pozemok splynul s inými pozemkami vo 

vlastníctve žiadateľa (zapísaných na LV č. 10385), tvoriacimi areál polyfunkčného komplexu 

„Komenského rezidencia“, čím by bola v budúcnosti zabezpečená jeho pravidelná údržba. Na 

predmetnom pozemku bolo na základe žiadosti žiadateľa v r. 2020 odsúhlasené mestským 

zastupiteľstvom uznesením č. 89/2020 zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s. za účelom umiestnenia inžinierskych sietí – rozšírenie NNK. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan x x    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 9 9    

 

 

Uznesenie č. 62 /2021  

Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 
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prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1370/5, zast. plocha a nádv. 

o výmere 13 m2 v k. ú. Trnové v zmysle GP č. 52168735-44/2021 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov Petrovi Paurovi a manž. Alexandre Paurovej, obaja bytom Na Bárek 

1470/2, 010 01  Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou uznesením č. 

233/2020 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, čo 

predstavuje celkovú čiastku 827,29 €, ktorá bola zvýšená o  náklady za určenie trhovej ceny vo 

výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. z dôvodu, že pri geodetickom zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného múru – 

oplotenia k rodinnému domu žiadateľov, došlo k presahu do mestského pozemku.   

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):  

osobitný zreteľ spočíva v tom, že pri geodetickom zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného 

múru – oplotenia k rodinnému domu žiadateľov došlo k presahu do mestského pozemku.   

 

MATERIÁL 

 

Peter Paur a manž. Alexandra Paurová, obaja bytom Na Bárek 1470/2, 010 01  Žilina, 

požiadali o odpredaj  pozemku parc. č. KN-C 1370/5, zast. plocha a nádv. o výmere 13 m2 v k. 

ú. Trnové v zmysle GP č. 52168735-44/2021, vyhotoveného Ing. Mgr. Vladimír Hrivík – Geo 

– Law, Vysokoškolákov 8556/33A, 010 08  Žilina, IČO 52 168 735. Svoju žiadosť odôvodňujú 

tým, že pri geodetickom zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného múru – oplotenia k 

ich rodinnému domu,  došlo k presahu do mestského pozemku. Oporný múr bol schválený 

Rozhodnutím Stavebného úradu v Žiline č. 2424/2019-17721/2019-OSP-ŠI zo dňa 13.05.2019. 

Žiadatelia sú vlastníci susediacich pozemkov parc. č. KN-C 389/2, 389/9, 1538/85, 1538/86 

v k. ú. Trnové (zapísaných na LV č. 4332). 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓  ✓   

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓  ✓   

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓  ✓   

Mgr. Branislav Delinčák ✓  ✓   

Mgr. Lukáš Milan x     

Mgr. Anton Trnovec x     

Mgr. Vladimír Randa ✓  ✓   

Ing. arch Marek Huliak ✓  ✓   

Vladimír Jandura x     

Ing. Matej Jasenka, PhD. x     

Ing. arch. Peter Nezval ✓  ✓   

Ing. Peter Pika  ✓  ✓   

Ing. Juraj Staško ✓  ✓   

SPOLU: 9  9   

 

Uznesenie č. 63 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 6301/2, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 467 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10395 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Gabajova, súp. č. 2594 v Žiline, zapísanom na LV č. 5175, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. 

Žilina, a to: Vojteková Hedviga, rod. Flašíková, bytom Gabajova 2594/24, 010 01 Žilina podiel 

24/4048 v ½- ici a Ing. Vojtek Aleš, rod. Vojtek, bytom Gabajova 2594/24, 010 01 Žilina podiel 

24/4048 v ½-ici, 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 7646, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1293 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10051 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkovi bytového domu na ul. Tulská, 

súp. č. 1676 v Žiline, zapísanom na LV č. 5278, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Žilina, a to: 

WFG firemný service, s.r.o., Daxnerova 9, Žilina, 010 01 , IČO: 36617911 podiel 22/5481 

v 1/1- ine 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.  
 

3.   prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7727, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1662 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10727 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkovi bytového domu na ul. B. S. 

Timravy, súp. č. 948 v Žiline, zapísanom na LV č. 5286, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. 

Žilina, a to: JUDr. Ing. Kružliak Roman, rod. Kružliak, M. R. Štefánika 846/65, 010 01 Žilina  

podiel 67/12236 v 1/1 - ine, 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. 
 

4.  prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 6596, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 710 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10918 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkovi bytového domu na ul. A. 

Bernoláka, súp. č. 2178 v Žiline, zapísanom na LV č. 5630, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. 

Žilina, a to: Ing. Anna Jurčová, rod. Zuzíková, bytom Juraja Závodského 484/164, Žilina- 

Závodie, 010 04 podiel 47/4404 v 1/1-  ine, 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. 

 

MATERIÁL 

 

Tento materiál sa predkladá v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4, ods. 

2. písm. a/ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina podľa ktorého mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje vždy spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na základe 
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právnych úkonov s výnimkou prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa 

osobitného predpisu 1. 

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch požiadali o odkúpenie príslušných 

podielov na pozemkoch pod bytovými domami. Svoje žiadosti odôvodnili tým, že sú vlastníci 

bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré sú postavené na predmetných 

pozemkoch. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan x x    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 9 9    

 

 

 

C) ZÁMENA  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaná 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

 

Uznesenie č. 64 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 717/61, trvalý tráv. porast  

o výmere 138 m2 v  k. ú. Budatín v zmysle GP 52168735-26/2021 a jeho odplatnú zámenu, a to 

3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemok parc. č. KN-C 717/18, trvalý tráv. porast o 

výmere 14 m2  v k. ú. Budatín vo vlastníctve Ing. Ing. Líviusa Sopiru a manž. Silvie Sopirovej, 

obaja bytom Letná 12, 010 03  Žilina – Budatín,  zap. na LV č. 1387, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku parc. č. KN-C 717/18 pod miestnou komunikáciou 

a zároveň, že zamieňaný pozemok KN-C 717/61, trvalý tráv. porast  o výmere 138 m2 v  k. ú. 

Budatín v zmysle GP 52168735-26/2021 priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov 

a nie je prístupný z miestnej komunikácie, jeho využiteľnosť je obmedzená len záujmom 

vlastníkov okolitých pozemkov. Rozdiel vo všeobecnej hodnote nehnuteľností podľa ZP č. 

 
1 Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  
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35/2021 výške 11 756,48 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 223 € a nákladov za 

určenie trhovej ceny vo výške 30 €, uhradia Ing. Lívius Sopira a manž. Silvia Sopirová, obaja 

bytom Letná 12, 010 03  Žilina – Budatín.  

 

 

MATERIÁL 

 

Ing. Lívius Sopira a manž. Silvia Sopirová, obaja bytom Letná 12, 010 03  Žilina – Budatín 

požiadali o zámenu pozemkov, a to pozemok vo vlastníctve žiadateľov – parc. č. KN-C 717/18, 

trvalý tráv. porast o výmere 14 m2  v k. ú. Budatín (zapísaný na LV č. 1387) žiadajú zameniť za 

pozemok vo vlastníctve mesta - parc. č. KN-C 717/61, trvalý tráv. porast  o výmere 138 m2 v  k. 

ú. Budatín v zmysle GP 52168735-26/2021, vypracovaného Ing. Mgr. Vladimírom Hrivíkom 

– Geo – Law, Vysokoškolákov 8556/33A, 010 08  Žilina, s tým, že rozdiel hodnoty pozemkov 

doplatia. Pozemok parc. č. KN-C 717/18 vo vlastníctve žiadateľov nadväzuje na pozemok 

mesta parc. č.  KN-C 717/12 (miestna komunikácia) a prepája ho s hlavnou cestou. Požadovaný 

pozemok vo vlastníctve mesta parc. č. KN-C 717/61, trvalý tráv. porast  o výmere 138 m2 v  k. 

ú. Budatín v zmysle GP 52168735-26/2021, nie je prístupný z miestnej komunikácie, jeho 

využiteľnosť je obmedzená len záujmom vlastníkov okolitých pozemkov. Zároveň tento 

požadovaný pozemok susedí s pozemkom parc. č. KN-C 717/50, trv. trávnatý porast o výmere 

2041 m2 vo vlastníctve žiadateľov (zapísaný na LV č. 1387), ktorí majú záujem o ich spojenie. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan x x    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓   ✓  

Ing. arch Marek Huliak ✓   ✓  

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 9 7  2  

 

 

Uznesenie č. 65 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov o celkovej výmere 1414 m2 v zmysle GP 

č. 33742693-23/2019 v k. ú. Žilina a to:  

parc. č. KN-C 7613/2, zast. pl. a nádv. o výmere 48 m2  

parc. č. KN-C 7616/4, zast. pl. a nádv. o výmere 54 m2   

parc. č. KN-C 7616/5, zast. pl. a nádv. o výmere 329 m2  
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a v zmysle príslušného listu vlastníctva č. 1100 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5589/20, zast. pl. a nádv. o výmere 360 m2  

parc. č. KN-C 5816/2, zast. pl. a nádv. o výmere 48 m2  

parc. č. KN-C 5816/10, ost. pl.  o výmere 8 m2  

v zmysle príslušného listu vlastníctva č. 8912 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5807/180, zast. pl. a nádv. o výmere 214 m2  

v zmysle príslušného listu vlastníctva č. 1170 v k. ú. Závodie: 

parc. č. KN-E 2330/101, ost. pl.  o výmere 353 m2  

a jeho bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemky o celkovej výmere 

1433 m2 v zmysle nasledovných GP 41/2020 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Žilinského 

samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 (v správe správcu : 

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina) 

v zmysle  GP 127/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5818/21, zast. pl. a nádv. o výmere 241 m2  

v zmysle  GP 113/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5818/20, zast. pl. a nádv. o výmere 243 m2 

v zmysle  GP 112/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5818/19, zast. pl. a nádv. o výmere 267 m2  

v zmysle  GP 58/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5818/18, zast. pl. a nádv. o výmere 171 m2  

v zmysle  GP 128/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5816/27, ost. pl.  o výmere 177 m2  

v zmysle  GP 141/2020 v k. ú. Závodie: 

parc. č. KN-C 1472/946, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2   

v zmysle  GP 140/2020 v k. ú. Závodie: 

parc. č. KN-C 2330/31, zast. pl. a nádv. o výmere 180 m2   

v zmysle  GP 139/2020 v k. ú. Budatín: 

parc. č. KN-C 992/18, zast. pl. a nádv. o výmere 92 m2   

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/91 Zb. o majetku 

obcí z dôvodu vzájomného usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom.  Nehnuteľnosti sa 

zamenia zámennou zmluvou bez finančného vyrovnania.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov:  

Osobitný zreteľ spočíva vo vzájomnom majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkových 

nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a vo vlastníctve mesta Žilina.  

 

MATERIÁL 

 

   Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sú 

novovytvorené pozemky o celkovej výmere 1433 m2, na ktorých Mesto Žilina plánuje 

zmodernizovať zastávky MHD a upraviť ich okolie v rámci stavby: „Návrh zastávok mestskej 

hromadnej dopravy II. etapa – zastávky – Rosinská – Plemenársky podnik (smer centrum,  smer 

konečná), Zvolenská  (smer centrum, smer konečná), Rosinky  (smer centrum), Slnečné terasy 

(smer centrum), Hôrecká (smer Hájik) a Farebná (smer mesto).  Pozemky, ktoré by mesto takto 

nadobudlo slúžia ako „autobusové zálivy“ pre zastávky MHD. Zodpovednosť za údržbu plôch, 

ktoré sa nachádzajú na predmetných pozemkoch v rámci zastávok MHD, resp. uvedených 

autobusových zálivov zostáva v gescii  Žilinského samosprávneho kraja (nakoľko tam 

zastavujú i ich autobusy).    
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    Predmetnom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve mesta Žilina sú pozemky o celkovej 

výmere      1414 m2, pozemky parc. č. KN-C 7613/2, parc. č. KN-C 7616/4 a parc. č. KN-C 

7616/5  tvoria reálne zameranú hranicu oplotenia Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA, 

Sv. Gorazda  2978/3, Žilina, pozemok parc. č. KN-C 5589/20 je pre ŽSK potrebný z dôvodu 

realizácie novej kanalizácie pre Spojenú školu, Rosinská cesta 4, Žilina a pozemky  parc. č. 

KN-E 2330/101, parc. č. KN-C 5807/180, parc. č. KN-C 5816/2 a parc. č. KN-C 5816/10 sa 

nachádzajú pod  cestami č. III/2099, III/2084 a III/2085, ktoré sú vo vlastníctve Žilinského 

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

Rázusa 104, 010 01 Žilina.   

 

Na základe uvedeného boli vytipované pozemky evidované na príslušných listoch vlastníctva 

a zároveň bol  vypracovaný i GP 33742693-23/2019  nasledovne:  

 

Pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina  o celkovej výmere 1414 m2  

 v zmysle GP 33742693-23/2019 v k. ú. Žilina :  

parc. č. KN-C 7613/2, zast. pl. a nádv. o výmere 48 m2  

parc. č. KN-C 7616/4, zast. pl. a nádv. o výmere 54 m2   

parc. č. KN-C 7616/5, zast. pl. a nádv. o výmere 329 m2  

v zmysle  listu vlastníctva č. 1100 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5589/20, zast. pl. a nádv. o výmere 360 m2  

parc. č. KN-C 5816/2, zast. pl. a nádv. o výmere 48 m2  

parc. č. KN-C 5816/10, ost. pl.  o výmere 8 m2  

v zmysle  listu vlastníctva č. 8912 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5807/180, zast. pl. a nádv. o výmere 214 m2  

v zmysle  listu vlastníctva č. 1170 v k. ú. Závodie: 

parc. č. KN-E 2330/101, ost. pl.  o výmere 353 m2  

 

V prípade pozemkových  nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sa 

jedná  o  novovytvorené pozemky o celkovej výmere 1433 m2. 

 

V prípade pozemkov vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja o celkovej výmere 

1433 m2 sa jedná o novovytvorené pozemky v zmysle uvedených GP:  

GP 127/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5818/21, zast. pl. a nádv. o výmere 241 m2  

GP 113/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5818/20, zast. pl. a nádv. o výmere 243 m2 

GP 112/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5818/19, zast. pl. a nádv. o výmere 267 m2  

GP 58/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5818/18, zast. pl. a nádv. o výmere 171 m2  

GP 128/2020 v k. ú. Žilina: 

parc. č. KN-C 5816/27, ost. pl.  o výmere 177 m2  

GP 141/2020 v k. ú. Závodie: 

parc. č. KN-C 1472/946, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2   

GP 140/2020 v k. ú. Závodie: 

parc. č. KN-C 2330/31, zast. pl. a nádv. o výmere 180 m2   

GP 139/2020 v k. ú. Budatín: 

parc. č. KN-C 992/18, zast. pl. a nádv. o výmere 92 m2   

 

Rozdiel vo výmere predstavuje 19 m2   
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Na posúdenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností Žilinského samosprávneho kraja bol na 

základe zadania Žilinského samosprávneho kraja vypracovaný ZP 185/2020 znalcom Ing. 

Adriana Melíšková,  Pod sadom 770/39, 010 04 Žilina - Závodie  nasledovne:  

 

Pozemky vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja  v celkovej 

hodnote                63 766,80 €  

 

(jednotková cena parc. č. KN-C 5818/21,  parc. č. KN-C 5818/20, parc. č. KN-C 5818/19  a  

parc. č.         KN-C 5818/18  predstavuje 43,07 €/m2)  

(jednotková cena parc. č. KN-C 5816/27, parc. č. KN-C 1472/946 a parc. č. KN-C 2330/31 

predstavuje 47,86 €/m2)  

(jednotková cena parc. č. KN-C 992/18 predstavuje 43,51 €/m2)  

 

Na posúdenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností Mesta Žilina bol na základe zadania  Mesta 

Žilina vypracovaný ZP 18/2020  a  ZP 19/2020 znalcom Ing. Igor Niko, Ul. ČSLA 566/2, 972 

17 Kanianka  nasledovne:  

 

(ZP 18/2020 -  jednotková cena parc. č. KN-C 5589/20,  parc. č. KN-C 5816/2, parc. č. KN-C 

5816/10, parc. č. KN-C 5807/180, parc. č. KN-C 7613/2, parc. č. KN-C 7616/4 a parc. č.  KN-

C 7616/5  predstavuje 91,91 €/m2) – celková hodnota :  97 516, 51 € 

(ZP 19/2020 -  jednotková cena parc. č. KN-E 2330/101  predstavuje 31,87 €/m2) – celková 

hodnota:  11 250,11 € 

 

Pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina v celkovej 

hodnote                                            108 766,62 €  

 

 

Rozdiel všeobecnej hodnoty  predstavuje v  neprospech 

mesta                                     44 999,82 € 

 

 

Posúdenie trhovej hodnoty nehnuteľností Žilinského samosprávneho kraja bolo na základe 

zadania Mesta Žilina vypracované spoločnosťou – Realitné centrum RED, s. r. o. , Námestie 

A. Hlinku 816/3, 010 01 nasledovne:  

 

Pozemky vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja v celkovej hodnote              93 010,- 

€  

 

Jednotková cena parc. č. KN-C 1472/946, parc. č. KN-C 2330/31 predstavuje  70€/m2 - celková 

hodnota  16 940 € 

Jednotková cena parc. č. KN-C 5816/27 predstavuje  60 €/m2 - celková hodnota  10 620 € 

Jednotková cena parc. č. KN-C 992/18 predstavuje  60 €/m2 - celková hodnota  5520 € 

Jednotková cena parc. č. KN-C 5818/21, parc. č. KN-C 5818/20, parc. č. KN-C 5818/19, parc. 

č. KN-C 5818/18 predstavuje  65 €/m2 - celková hodnota  59 930 €. 

 

Posúdenie trhovej hodnoty nehnuteľností Mesta Žilina bolo na základe zadania Mesta Žilina 

vypracované spoločnosťou – Realitné centrum RED, s. r. o. , Námestie A. Hlinku 816/3, 010 

01 nasledovne:  

 



15 

 

Pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina  v celkovej hodnote                                           115.725,- 

€  

 

Jednotková cena parc. č. KN-C 5807/180, parc. č. KN-C 5816/2, parc. č. KN-C 5816/10 

predstavuje  60€/m2 - celková hodnota  16 200 € 

Jednotková cena parc. č. KN-C 5589/20 predstavuje  130 €/m2 - celková hodnota  46 800 € 

Jednotková cena parc. č. KN-E 2330/101 predstavuje  70 €/m2 - celková hodnota  24 710 € 

Jednotková cena parc. č. KN-C 7613/2, parc. č. KN-C 7616/4, parc. č. KN-C 7616/5  

predstavuje  65€/m2 - celková hodnota  28 015 €. 

 

Rozdiel trhovej hodnoty  predstavuje v  neprospech mesta                                            22 715,- 

€ 

 

Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 

Mesto Žilina má záujem o pozemky vo vlastníctve ŽSK, na ktorých mieni realizovať výstavbu, 

resp. 

rekonštrukciu zastávok MHD, na základe čoho ŽSK navrhuje nasledovnú zámenu. V uvedenej 

veci sa už UHA mesta Žilina vyjadroval listom č. 104/2020 zo dňa 20.08.2020 a 19049/2020-

180124/2020-ÚHA-DUD zo dňa 27.10.2020 

 

Časti pozemkov pre Mesto Žilina od ŽSK: 

1. p.č. KN-C 5818/21 k.ú. Žilina (241 m2) vytvorená GP č.127/2020 odčlenením z p.č. KN-C 

5818/6     

    k.ú. Žilina, 

2. p.č. KN-C 5818/20 k.ú. Žilina (243 m2) vytvorená GP č. 113/2020 odčlenením z p.č. KN-C 

5818/6  

    k.ú. Žilina, 

3. p.č. KN-C 5818/19 k.ú. Žilina (267 m2) vytvorená GP č.l 12/2020 odčlenením z p.č. KN-C 

5818/6  

    k.ú. Žilina, 

4. p.č. KN-C 5818/18 k.ú. Žilina (171 m2) vytvorená GP č.58/2020 odčlenením z p.č. KN-C 

5818/6  

    k.ú. Žilina, 

5. p.č. KN-C 5816/27 k.ú. Žilina (177 m2) vytvorená GP č.128/2020 odčlenením z p.č. KN-E 

5818  

    k.ú. Žilina,  

6. p.č. KN-C 1472/946 k.ú. Závodie (62 m2) vytvorená GP č. 141/2020 odčlenením z p.č. KN-

C  

    1472/70 k.ú. Závodie, 

7. p.č. KN-C 2330/31 k.ú. Závodie (180 m2) vytvorená GPČ.140/2020 odčlenením z p.č. KN-

C  

    2330/4 k.ú. Závodie, 

8. p.č. KN-C 992/18 k.ú. Budatín (92 m2) vytvorená GP č. 139/2020 odčlenením z p.č. KN-C 

992/2  

    k.ú. Budatín. 

 

Pozemky pre ŽSK od Mesta: 

1. p.č. KN-C 7613/2 k.ú. Žilina (48 m2), p.č. KN-C 7614/4 k.ú. Žilina (54 m2) a p.č. KN-

C7616/5  
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    k.ú. Žilina (329 m2) vytvorené GP č.33742693-23/2019 odčlenením z p.č. KN-C 7613 k.ú. 

Žilina, 

2. p.č. KN-C 5589/20 k.ú. Žilina (360 m2), 

3. p.č. KN-C 5816/2 k.ú. Žilina (48 m2), 

4. p.č. KN-C 5816/10 k.ú. Žilina (8 m2), 

5. p.č. KN-C 5807/180 k.ú. Žilina (214 m2), 

6. p.č. KN-E 2330/101/2 k.ú. Závodie (353 m2). 

 

V uvedenej veci už ÚHA mesta Žilina vydal kladné vyjadrenia listami č. 104/2020 zo dňa 

20.08.2020 a 19049/2020-180124/2020-ÚHA-DUD zo dňa 27.10.2020. Oproti týmto 

vyjadreniam boli do zoznamu pozemkov ŽSK v prospech mesta doplnené ďalšie dve časti 

pozemkov. Pozemky mesta v prospech ŽSK zostávajú nezmenené. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan x x    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 9 9    

 

 

Uznesenie č. 66 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, novovytvoreného pozemku v k. ú. Závodie, parc. 

č. KN-C 2110/75, zast. plocha o výmere 344 m2 v zmysle Geometrického plánu č. 

81/2020, vyhotoveného GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin dňa 04.06.2020 a jeho 

zámenu za nehnuteľnosti v k. ú. Závodie: 

 

• novovytvorený pozemok, parc. č. KN-C 2110/78, zast. plocha o výmere 434 m2, 

na ktorej sa nachádza stavba – schodište, miestna komunikácia, záchytné 

parkovisko, kanalizácia splašková a kanalizácia dažďová, všetko stavby  

neevidované v KN, 

• novovytvorený pozemok, parc. č. KN-C 2110/79, zast. plocha o výmere 61 m2, 

na ktorej sa nachádza stavba – murovaná zastávka MHD, neevidovaná v KN, 

• novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2110/77, ostatná plocha o výmere 338 

m2, na ktorej sa nachádza stavba – oplotenie, verejné osvetlenie, všetky 
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novovytvorené pozemky v zmysle Geometrického plánu č. 81/2020, 

vyhotoveného GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin dňa 04.06.2020 vo 

vlastníctve FUNERAL &, spol. s r.o., so sídlom Makovického 10, 010 01 Žilina, 

IČO: 36 394 777, 

 

s finančným doplatkom zo strany Mesta Žilina v celkovej výške 15.148,71 € ktorý je 

určený dohodou zmluvných strán, pričom vychádza z rozdielu súčtu všeobecných 

hodnôt pozemkov parc. č. KN-C 2110/77, KN-C 2110/78 a KN-C 2110/79 a všeobecnej 

hodnoty pozemku parc. č. KN-C 2110/75 v zmysle znaleckého posudku č. 225/2020 zo 

dňa 01.12.2020, vypracovaného Ing. Mariánom Mrázikom, Do Stošky 14, 010 04 

Žilina, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

z dôvodu mimosúdneho urovnania veci prebiehajúcej na Okresnom súde v Žiline pod 

sp. zn. 42C 36/2019. Súčasťou zámennej zmluvy bude deklaratórne vyhlásenie 

účastníkov zmluvy o tom, že stavby, nachádzajúce sa na parcelách, ktoré sú predmetom 

zámeny, v čase pred podpisom zámennej zmluvy sú a aj po nadobudnutí vecnoprávnych 

účinkov zámennej zmluvy stále budú vlastníctvom mesta Žilina a záväzok mesta Žilina 

vykonávať pravidelnú údržbu a udržiavať dobrý technický stav predmetných stavieb. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov: 

 

Osobitný zreteľ spočíva v mimosúdnom urovnaní veci prebiehajúcej na Okresnom súde 

v Žiline pod sp. zn. 42C 36/2019, 

 

2. zriadenie predkupného práva v prospech FUNERAL &, spol. s r. o., so sídlom 

Makovického 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 394 777 ako oprávneného z predkupného 

práva na novovytvorený pozemok v k. ú. Závodie, parc. č. KN-C 2110/76, ostatná 

plocha o výmere 1024 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 81/2020, vyhotoveného 

GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, dňa 04.06.2020. Predkupné právo sa zriadi ako 

vecné právo – in rem, ktoré pôsobí aj voči právnym nástupcom zmluvných strán, 

 

3. záväzok Mesta Žilina spočívajúci v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku, 

novovytvorená parc. č. KN-C 2110/76, ostatná plocha o výmere 1024 m2  v zmysle 

Geometrického plánu č. 81/2020, vyhotoveného GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin 

dňa 04.06.2020 nachádzajúcej sa v k. ú. Závodie trpieť právo prechodu pešo cez 

zaťaženú nehnuteľnosť v prospech každodobého vlastníka pozemku, novovytvorenej 

parc. č. KN-C 2110/75, zastav. plocha o výmere 344 m2 v zmysle Geometrického plánu 

č. 81/2020, vyhotoveného GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin dňa 04.06.2020 

nachádzajúcej sa v kat. úz. Závodie. 

 

II. zobrať na vedomie 

 

1. záväzok FUNERAL &, spol. s r.o., so sídlom Makovického 10, 010 01 Žilina, IČO: 

36 394 777 ako vlastníka zaťaženého pozemku, novovytvorená parc. č. KN-C 2110/80, 

zast. plocha o výmere 1222 m2  v zmysle Geometrického plánu č. 81/2020, 

vyhotoveného GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin dňa 04.06.2020 nachádzajúcej sa 

v k. ú. Závodie trpieť právo prechodu pešo a prejazdu cez zaťaženú nehnuteľnosť 

v prospech každodobého vlastníka pozemkov, novovytvorených parciel  parc. č. KN-C 

2110/78, zast. plocha o výmere 434 m2 a KN-C 2110/79, zast. plocha o výmere 61 m2 
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v zmysle Geometrického plánu č. 81/2020, vyhotoveného GEO-NET s.r.o., Záborského 

2, Martin dňa 04.06.2020 nachádzajúcich sa v kat. úz. Závodie. 

 

2. zriadenie predkupného práva v prospech Mesta Žilina ako oprávneného z predkupného 

práva na novovytvorený pozemok v k. ú. Závodie, parc. č. KN-C 2110/80, zast. plocha 

o výmere 1222 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 81/2020, vyhotoveného GEO-

NET s.r.o., Záborského 2, Martin, dňa 04.06.2020. Predkupné právo sa zriadi ako vecné 

právo – in rem, ktoré pôsobí aj voči právnym nástupcom zmluvných strán  

 

MATERIÁL 

 

Tento materiál sa predkladá v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina. 

 

Na okresnom súde v Žiline prebieha v čase zasadania komisií MZ pod sp. zn. 42C 36/2019 

súdny spor žalobcu: Mesto Žilina proti žalovanému: Vincent Francl o odstránenie stavby 

postavenej na parcelách vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v kat úz. Závodie, a to sklad 

náradia, murovaná pivnica a oplotenie. Za účelom mimosúdneho usporiadania predmetnej 

sporovej veci a tiež v snahe vysporiadať vzájomné vzťahy na Novom cintoríne v Žiline 

predkladáme materiál na schválenie zámeny pozemkov, zriadenia predkupného práva 

a schválenie záväzkov zmluvných strán, ktoré však nemajú mať formu  vecného bremena tak 

ako je uvedené v návrhu uznesenia.  

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

D) NÁJOM  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

 

Uznesenie č. 67 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 
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uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú 15 rokov odo dňa účinnosti so Slovenským 

hydrometeorologickým útvarom (ďalej len ,,SHMÚ“), Jeséniova 17,  833 15 Bratislava 37, 

IČO: 15 6884 na časť pozemku parc. č. KN-C 1535 zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bánová 

v rozsahu 1m² za nájomné vo výške 12€/ročne  za celý predmet nájmu za účelom umiestnenia, 

rekonštrukcie, obnovy a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete, 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 SHMÚ plánuje uskutočniť potrebnú modernizáciu monitorovacej 

siete povrchových vôd Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia kvalitnej báze údajov 

o stave povrchových vôd. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: 

osobitný zreteľ spočíva v tom, že SHMÚ plánuje uskutočniť potrebnú modernizáciu 

monitorovacej siete povrchových vôd Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia kvalitnej 

báze údajov o stave povrchových vôd. 

 

 

MATERIÁL 

 

SHMÚ požiadal mesto Žilina o uzatvorenie zmluvy za účelom umiestnenia, rekonštrukcie, 

obnovy a prevádzky objektu štátnej monitorovacej siete povrchových vôd na obdobie. V roku 

2021 plánuje SHMÚ uskutočniť projekt, ktorého hlavnou úlohou je obnova pozorovacích 

objektov, ktoré sú súčasťou štátnej hydrologickej siete podľa §7 a nasl. zákona č. 201/2009 Z. 

z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Nájomnú zmluvu žiada 

uzatvoriť na obdobie 15 rokov. 

 

Predmetný objekt, ktorý je umiestnený na pozemku v k. ú. Bánová, parc. č. KN-C 1535 

zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 1m² je situovaný v tesnej blízkosti mosta a jeho súčasťou 

je aj vodomerná lata. Žiadateľ uviedol, že rekonštrukcia objektu spočíva v opatrení objektu 

novým antikoróznym náterom, vybrúsením a nahradením poškodených častí novými  časťami. 

Do vnútra rúry sa vloží nový automatický pozorovací prístroj, ktorý pomocou SMS odosiela 

potrebné údaje o kvalite, kvantite a teplote vody. Rovnako žiadateľ  uviedol, že rekonštrukciou 

objektu nedôjde k zásahu do konštrukcie mosta, nebude nijako ohrozená bezpečnosť mosta a na 

túto rekonštrukciu sa nevyžaduje stavebné povolenie, ohláška, ani iné obdobné rozhodnutie, 

resp. vyjadrenie. Toto verejnoprospešné zariadenie zabezpečuje, aby SHMÚ vydalo včas 

varovania pred prívalovými povodňami, ktoré následne aktivizuje príslušné zložky štátnej 

správy a samosprávy. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    
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Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

Uznesenie č. 68 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie dodatku č. 2 a dohody o pristúpení k zmluve o nájme č. 933/právne/2016 zo dňa 

25.1.2017 v znení dodatku č.1 zo dňa 2.2.2021 medzi mestom Žilina ako prenajímateľom, 

občianskym združením Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno, so sídlom Kapustná 132/14, 

010 14 Žilina, IČO 42 070 384 ako nájomcom (nájomca č.1) a spoločnosťou BR ACADEMY, 

s.r.o., so sídlom Námestie slobody 73,  024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45 912 017 ako 

nájomcom č.2,  tak, že do nájomného vzťahu vstupuje popri súčasnom nájomcovi nový nájomca 

č.2 spoločnosť BR ACADEMY, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 73,  024 01 Kysucké Nové 

Mesto, IČO: 45 912 017, a to za rovnakých podmienok ako boli dohodnuté s pôvodným 

nájomcom, pričom nájomcovia budú zodpovedať za predmet nájmu spoločne a nerozdielne, 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 nájomca dlhodobo využíva predmetné pozemky  

pre športovú činnosť a mesto Žilina ako prenajímateľ má záujem aj naďalej tento účel užívania 

zachovať a tým podporovať futbal a iné športy v mestskej časti Brodno. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: 

osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca dlhodobo využíva predmetné pozemky  pre športovú 

činnosť a mesto Žilina ako prenajímateľ má záujem aj naďalej tento účel užívania zachovať 

a tým podporovať futbal a iné športy v mestskej časti Brodno. 

 

MATERIÁL 

 

Nájomca a spoločnosť BR ACADEMY, s.r.o. požiadali mesto Žilina ako prenajímateľa 

o uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve o nájme č. 933/právne/2016 zo dňa 25.1.2017 v znení 

dodatku č. 1  zo dňa 2.2.2021, ktorým by k existujúcemu nájomcovi pristúpil druhý nájomca 

spoločnosť BR ACADEMY, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 73, 0247 01 Kysucké Nové 

Mesto. Ako dôvod uviedli, že vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu športového areálu a s tým 

súvisiacu pripravovanú žiadosť na Fond na podporu športu je jednou z podmienok Fondu, že 

financované športovisko musí byť využívané minimálne dvoma subjektmi. 

 

Uzatvorenie zmluvy o nájme č. 933/právne/2016 zo dňa 25.1.2017 bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č.206/2016 zo dňa 7.11.2016. Uzatvorenie dodatku č.1 k 

zmluve o nájme č. 933/právne/2016 bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Žiline č.244/2020 zo dňa 17.12.2020. 

Vzhľadom na to, že obe uznesenia Mestského zastupiteľstva boli prijímané 3/5 všetkých 

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

Zb, je potrebné rovnakým spôsobom prijať aj uznesenie, ktorým sa uzatvára dodatok.č.2 

a dohoda o pristúpení k zmluve o nájme č. 933/právne/2016 zo dňa 25.1.2017 v znení dodatku 

č.1 zo dňa 2.2.2021. 
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Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

Uznesenie č. 69 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

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

výpovednou lehotou na prenájom nebytového priestoru o výmere ....... m2 nachádzajúceho sa 

na 1. poschodí budovy Radnice č. s. 34/1 v k. ú. Žilina, ul. Radničná, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov s Nadáciou Mesta Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 3350/1 Žilina, IČO: 

51 133 911 za cenu nájmu 1 €/ročne/celý predmet nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

kancelárie na pomoc zdravotne postihnutým občanom, seniorom, chorým a bezmocným 

občanom v núdzi. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: 

osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o nadáciu schválenú MZ, ktorá bude pomáhať zdravotne 

postihnutým občanom, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, 

ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne 

pomôcky. 

 

MATERIÁL 
 
Nadácia Mesta Žilina bola schválená Mestským zastupiteľstvom Žilina a do registra nadácií 
bola zapísaná Ministerstvom vnútra SR dňa 30. októbra 2017 pod číslom 203/Na-2002/l 167. 
Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a 
bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú 
rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky. 

Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi liečbu a starostlivosť o 

starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch 

poskytuje aj podporu zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú 



22 

 

rehabilitáciu. 

V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre 

jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú 

pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

E) KÚPA, NÁJOM, VECNÉ BREMENO 

schvaľované 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č. 70 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

odkúpenie splaškovej kanalizácie - kanalizačného potrubia z materiálu PVC DN 300 mm 

a celkovej dĺžke 69,2 m v rámci stavby "Novostavba IBV Bánová“ - SO 11 Rozšírenie 

splaškovej kanalizácie, vybudovanej na parc. č. KN-C 514/13 a parc. č. KN-C 1361/3 v k. ú. 

Bánová, pre ktorú bolo vydané Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie Stavebné povolenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/013022-004/Han zo dňa 09.05.2019 a 

bola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2021/006572-006/Grf zo dňa 

24.05.2021, od investora stavby Ing. Pavol Szöke za cenu 10 € 

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie dodatku č. 3 k zmluve o nájme č. 43/2014, uzatvorenej dňa 24.02.2014 medzi 

mestom Žilina ako prenajímateľom a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická 

cesta 1960, 010 25  Žilina, IČO 36 672 297, ako nájomcom, predmetom ktorého bude rozšírenie 

predmetu nájmu o majetok prenajímateľa - splaškovej kanalizácie - kanalizačné potrubie z 

materiálu PVC DN 300 mm a celkovej dĺžke 69,2 m v rámci stavby "Novostavba IBV Bánová“ 

- SO 11 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, vybudovaná na parc. č. KN-C 514/13 a parc. č. KN-

C 1361/3 v k. ú. Bánová, pre ktorú bolo vydané Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti 

o životné prostredie Stavebné povolenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/013022-004/Han zo dňa 
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09.05.2019 a bola skolaudovaná  kolaudačným rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2021/006572-

006/Grf zo dňa 24.05.2021, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. sú obchodnou spoločnosťou s 26,55 % majetkovou 

účasťou mesta Žilina, ktorá v súlade s predmetom svojej činnosti zabezpečuje prevádzkovanie 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s osobitnými predpismi, a to najmä 

zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon),  zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom 

znení. 

 

II. schváliť 
 

uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena medzi:  
1. Ing. Gabriel Hrdina a manž. Zuzana Hrdinová,  obaja bytom: Jedlíkova 3423/7,  010 15  

Žilina 

2. Andrea Jakubová, rod. Kopčanová, bytom Jaseňová 3219/4, 010 07  Žilina 

3. Ing. Pavol Kysela, bytom Nábrežie Rajčianky 458/34, 010 04  Žilina 

4. Ing. Štefan Szöke, bytom Dohnányho 887/7, 010 04  Žilina 

5. Michal Gramata, bytom Mateja Bela 8797/1A, 010 15  Žilina 

6. Oleksandr Volkov a manž. Oleksandra Volkova, obaja bytom: Korzo 3468/18, 010 15  Žilina 

7. Ing. Eduard Waczlav, bytom Kvačalova 1167/29, 010 04  Žilina 

8. Gabriela Chabanová, bytom Kvačalova 1167/29, 010 04  Žilina 

ako povinnými z vecného bremena a mestom Žilina ako oprávneným z vecného bremena, ktoré 

spočíva v povinnosti vlastníkov zaťaženej časti pozemku parc. č. KN-C 514/13, záhrada v k. ú. 

Bánová strpieť v rozsahu 267 m2 v zmysle geometrického plánu č. 9/2021 (diel „1“) uloženie 

inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie, priznanie ochranného pásma a v práve vstupu a 

prístupu na predmetný pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom 

prevádzky, údržby, opravy a kontroly v rámci stavby "Novostavba IBV Bánová“ - SO 11 

Rozšírenie splaškovej kanalizácie.  

 

MATERIÁL 

 

Dňa 19.02.2019 bola uzatvorená zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 31/2019 medzi 

Ing. Pavol Szöke ako budúcim predávajúcim a mestom Žilina ako budúcim kupujúcim, 

predmetom ktorej bola kúpa splaškovej kanalizácie – kanalizačného potrubia, ktorá mala byť 

uložená na parc. č. KN-C 514/13 v k. ú. Bánová a odvádzať splaškovú vodu z jednotlivých 

rodinných domov do existujúcej  kanalizácie vo vlastníctve mesta, za cenu 10 €. V zmysle 

uvedenej zmluvy investor stavby Ing. Pavol Szöke požiadal mesto Žilina o odkúpenie 

splaškovej kanalizácie - kanalizačného potrubia z materiálu PVC DN 300 mm a celkovej 

dĺžke 69,2 m v rámci stavby "Novostavba IBV Bánová“ - SO 11 Rozšírenie splaškovej 

kanalizácie, vybudovanej na parc. č. KN-C 514/13 (pozemok vo vlastníctve fyzických osôb 

zapísaných na LV č. 3675) a parc. č. KN-C 1361/3 (pozemok vo vlastníctve mesta Žilina) v k. 

ú. Bánová, pre ktorú bolo vydané Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie Stavebné povolenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/013022-004/Han zo dňa 09.05.2019 a 

bola skolaudovaná  kolaudačným rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2021/006572-006/Grf zo 

dňa 24.05.2021. 
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Zmluvou o nájme č. 43/2014, uzatvorenou dňa 24.02.2014 medzi mestom Žilina ako 

prenajímateľom a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 25  

Žilina, IČO 36 672 297, ako nájomcom, v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.07.2018 a dodatku č. 2 

zo dňa 07.11.2018, bol prenajatý majetok mesta Žilina – verejný vodovod a verejná kanalizácia 

v meste Žilina (v rámci stavieb špecifikovaných v zmluve) za účelom prevádzkovania 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s osobitnými predpismi, a to najmä 

zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon),  zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom 

znení. V prípade odkúpenia splaškovej kanalizácie, vybudovanej na pozemkoch parc. č. KN-C 

514/13 a KN-C 1361/3 v k. ú. Bánová, je potrebné túto zahrnúť do zmluvy o nájme č. 43/2014. 

 

Dňa 18.05.2021 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 167/2021 o zriadení 

bezodplatného vecného bremena medzi budúcim povinnými z vecného bremena: 

1. Ing. Gabriel Hrdina a manž. Zuzana Hrdinová,  obaja bytom: Jedlíkova 3423/7,  010 15  

Žilina 

2. Andrea Jakubová, rod. Kopčanová, bytom Jaseňová 3219/4, 010 07  Žilina 

3. Ing. Pavol Kysela, bytom Nábrežie Rajčianky 458/34, 010 04  Žilina 

4. Ing. Štefan Szöke, bytom Dohnányho 887/7, 010 04  Žilina 

5. Michal Gramata, bytom Mateja Bela 8797/1A, 010 15  Žilina 

6. Oleksandr Volkov a manž. Oleksandra Volkova, obaja bytom: Korzo 3468/18, 010 15  Žilina 

7. Ing. Eduard Waczlav, bytom Kvačalova 1167/29, 010 04  Žilina 

8. Gabriela Chabanová, bytom Kvačalova 1167/29, 010 04  Žilina 

 

a mestom Žilina ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníkov 

zaťaženej časti pozemku parc. č. KN-C 514/13, záhrada v k. ú. Bánová (zapísaných na LV č. 

3675) strpieť v rozsahu 267 m2 v zmysle geometrického plánu č. 9/2021 (diel „1“) uloženie 

inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie, priznanie ochranného pásma a v práve vstupu a 

prístupu na predmetný pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom 

prevádzky, údržby, opravy a kontroly v rámci stavby "Novostavba IBV Bánová“ - SO 11 

Rozšírenie splaškovej kanalizácie. Podmienkou uzatvorenia realizačnej zmluvy o zriadení 

vecného bremena bol súhlas Mestského zastupiteľstva v Žiline so zriadením vecného bremena 

a zároveň súhlas s nadobudnutím majetku – splaškovej kanalizácie, vybudovanej na pozemku 

parc. č. KN-C 514/13 v k. ú. Bánová.  

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓   ✓  

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    
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Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 9  1  

 

 

 

F) VECNÉ  BREMENÁ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 

 

Uznesenie č. 71 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako povinným z vecného 

bremena a Ing. Pavol Szöke, Mikuláša Dohnányho 887/7, 010 04 Žilina, ako investorom stavby, 

ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženej časti pozemku parc. č. KN-C 1361/3, zast. 

plocha a nádvorie v k. ú. Bánová strpieť v rozsahu 37 m2 v zmysle geometrického plánu č. 

9/2021 (diel „2“) uloženie inžinierskych sietí – vodovodných potrubí, priznanie ochranného 

pásma a v práve vstupu a prístupu na predmetný pozemok (pešo, autom, technickými 

zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, opravy a kontroly v rámci stavby "Novostavba 

IBV Bánová“ - SO 13 Rozšírenie verejného vodovodu, v prospech oprávneného z vecného 

bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 

1960, 010 57 Žilina, IČO 36 672 297, za jednorazovú odplatu určenú ZP č. 40/2021 vo výške 

191,20 €. 

 

MATERIÁL 

 

Ing. Pavol Szöke, Mikuláša Dohnányho 887/7, 010 04  Žilina, ako investor stavby 

„Novostavba IBV Bánová“ - SO 13 Rozšírenie verejného vodovodu, požiadal o zriadenie 

vecného bremena v prospech tretej osoby, a to oprávneného z vecného bremena - 

Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO 36 

672 297, spočívajúceho v povinnosti vlastníka – mesta Žilina zaťaženej časti pozemku parc. č. 

KN-C 1361/3, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bánová, ako povinného z vecného bremena, 

strpieť v rozsahu 37 m2 v zmysle geometrického plánu č. 9/2021 (diel „2“), vyhotoveným Ing. 

Jurajom Palkom, uloženie inžinierskych sietí – vodovodných  potrubí, priznanie ochranného 

pásma a v práve vstupu a prístupu na predmetný pozemok (pešo, autom, technickými 

zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, opravy a kontroly.  

 

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný ZP č. 40/2021 

Ing. Adriany Meliškovej vo výške 191,20 €.  

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    
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Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

Uznesenie č. 72 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako povinným z vecného 

bremena a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 

442 151, ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženej 

časti pozemku parc. č. KN-C 5831/2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina v zmysle 

geometrického plánu č. 46193537-382/2020 (diel „2“) strpieť v rozsahu 6 m2 uloženie 

inžinierskych sietí – NN káblového vedenia, priznanie ochranného pásma a v práve vstupu a 

prístupu na predmetný pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom 

prevádzky, údržby a kontroly v rámci stavby „Žilina Vlčince zokruhovanie NNS pre pripojenie 

7xRD Industria“ za jednorazovú odplatu určenú ZP č. 82/2021 vo výške 46,98 €. 

 

MATERIÁL 

 

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, 

požiadala o zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. č. KN-C 5831/2, zast. plocha 

a nádvorie v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 46193537-382/2020 (diel „2“), 

vyhotoveným Ing. Juraj Karolčík, Veterná 157/4, Námestovo, IČO 46 193 537, ktoré bude 

spočívať v povinnosti vlastníka pozemku strpieť v rozsahu 6 m2 uloženie inžinierskych sietí – 

NN káblového vedenia, priznanie ochranného pásma a v práve vstupu a prístupu na predmetný 

pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby a kontroly 

v rámci stavby „Žilina Vlčince zokruhovanie NNS pre pripojenie 7xRD Industria“. 

 

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný ZP č. 82/2021 

spoločnosťou Znalex s.r.o. vo výške 46,98 €.  

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    
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Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

Uznesenie č. 73 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

zrušenie vecného bremena bez náhrady, ktoré vyplýva zo Zmluvy o zriadení vecného bremena 

č. 631/2017 zo dňa 8.1.2018  medzi  oprávneným z vecného bremena Stredoslovenská 

distribučná, a.s. so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151 a povinným 

z vecného bremena mestom Žilina spočívajúce v povinnosti mesta Žilina strpieť na svojich 

pozemkoch v katastrálnom území Bánová, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade Žilina, odbore 

katastrálnom na LV č.963 v zmysle grafickej časti GP 202-20/2017 (ďalej len ,,GP“) 

umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí (elektrického vedenia NN) spolu s ochranným 

pásmom pre stavbu: ,,Žilina- Bánová – zahustenie TS Ul. Blahová“ v nasledovnom rozsahu: 

- diel ,,4“ GP parc. č. KN-C 1337/1 v rozsahu 4m² 

- diel ,,2“ a ,,3“ GP parc. č. KN-C 1391/1 v rozsahu 41m² a 26m² 

- diel ,,1“ GP parc. č. KN-C 1392 v rozsahu 16m². 

 

MATERIÁL 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 139/2017 zo dňa 26.06.2017 bola 

dňa 08.02.2018 uzatvorená so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná,  a.s (pôvodne 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.) zmluva o zriadení vecného bremena č. 

631/2017, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti mesta 

Žilina strpieť na svojich pozemkoch v k.ú. Bánová uloženie inžinierskych sietí (el. vedenia NN) 

spolu s ochranným pásmom pre stavbu: ,,Žilina- Bánová – zahustenie TS ul. Blahová“. 

 

Porealizačným zameraním, ktoré vykonala spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. bolo 

zistené, že realizáciou predmetnej stavby došlo k posunu oproti pôvodnému zameraniu a stavba 

nekorešponduje s pôvodným zameraním v zmysle GP 202-20/2017. Z uvedeného dôvodu 

spoločnosť Stredoslovenská distribučná,  a.s. požiadala mesto Žilina o zrušenie pôvodnej 

zmluvy o zriadení vecného bremena č. 631/2017 a uzatvorenie novej zmluvy o zriadení 

bezodplatného vecného bremena, ktorá bude reflektovať porealizačné zameranie stavby 

:,,Žilina- Bánová – zahustenie TS ul. Blahová“. Keďže jednorazová odplata za zriadenie 

vecného bremena vo výške 234,90 € bola mestu Žilina už uhradená, schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 75/2021 bezodplatné zriadenie vecného bremena na stavbu 

: Žilina- Bánová – zahustenie TS ul. Blahová v zmysle GP č. 85b/2019. 

 

Pre zrušenie vecného bremena,  ktoré však vyplýva z pôvodnej zmluvy o zriadení vecného 

bremena č. 631/2017 zo dňa 8.1.2018, sa  vyžaduje a je teda podmienkou zápisu zo strany 
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príslušného Okresného úradu, odboru katastrálneho, aj predloženie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, ktorým bude schválené zrušenie vecného bremena na pozemkoch 

špecifikovaných v návrhu uznesenia.  

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

Uznesenie č. 74 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena medzi 

mestom Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, IČO 36 672 297, ako budúcim 

oprávneným z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených častí 

pozemkov v k. ú. Žilina, a to: 

- parc. č. KN-C 5870/2, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 215,29 m2 

- parc. č. KN-C 5867/3, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 5,12 m2 

strpieť vybudovanie kanalizačného potrubia, priznanie ochranného pásma v zmysle platných 

právnych predpisov a v práve vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, 

technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby a kontroly, odstraňovania porúch 

a havárií v rámci stavby „SKK Žilina – Žilina – odstránenie havarijného stavu na kanalizácii 

v ulici Antona Petrovského“.  

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena bude po vyhotovení GP opätovne podliehať 

schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Žiline. 

 

 

MATERIÁL 

 
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, 

IČO 36 672 297, požiadala o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného 

vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Žilina ako budúceho povinného z vecného 

bremena strpieť na zaťažených častiach pozemkov v k. ú. Žilina: 
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- parc. č. KN-C 5870/2, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 215,29 m2 

- parc. č. KN-C 5867/3, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 5,12 m2 

vybudovanie kanalizačného potrubia, priznanie ochranného pásma v zmysle platných právnych 

predpisov a v práve vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými 

zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby a kontroly, odstraňovania porúch a havárií v rámci 

stavby „SKK Žilina – Žilina – odstránenie havarijného stavu na kanalizácii v ulici Antona 

Petrovského“.  

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena bude po vyhotovení GP opätovne podliehať 

schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Žiline. 

 

Ako dôvod žiadateľ uvádza, že v súčasnosti sa revíziou kanalizačnej siete zistilo, že dva rodinné 

domy na ulici A. Petrovského sú zaústené do dažďovej kanalizácie v tejto ulici. Tá je však 

vyústená do miestneho potoka Všivák, čo je neprípustné. Splaškové vody sa bez čistenia nesmú 

vypúšťať do recipientu, a to ešte aj v meste, kde zápach v toku znepríjemňuje život ľuďom 

žijúcim v jeho okolí. Preto sa prevádzkovateľ po dohode so správcom dažďovej kanalizácie 

(mestom Žilina) rozhodol riešiť túto havarijnú situáciu rozšírením splaškovej kanalizácie. Táto 

kanalizácia bude zaústená do splaškovej kanalizácie, ktorá je vedená v Tajovského ulici. 

Nová kanalizácia je navrhnutá od jestvujúcej šachty v Tajovského ulici, prechádza do ulice A. 

Petrovského a končí pri poslednej šachte na dažďovej kanalizácii. Do novej kanalizácie sa 

napoja dve domové prípojky z dvoch rodinných domov. Nová kanalizácia je z toho dôvodu 

navrhnutá priemeru  200mm materiálu PVC hladkého tlakovej rady SN 10 v dĺžke 70,88m. 

Hĺbka nového potrubia je prispôsobená jestvujúcim prípojkám ako aj križovaniu s jestvujúcim 

potrubím dažďovej kanalizácie a vodovodu. Do jestvujúcej šachty v Tajovského ulici sa zaústi 

cca 1,10 m nad dnom. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

Uznesenie č. 75 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 
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uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako povinným z vecného 

bremena a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 

442 151, ako oprávneným z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka 

zaťažených častí pozemkov v k. ú. Žilina: 

- parc. č. KN-C 7023/15, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 51 m2 (diel „4“ GP) 

- parc. č. KN-C 7027/75, ostatná plocha, v rozsahu 5 m2 (diel „6“ GP) 

- parc. č. KN-C 7027/86, ostatná plocha, v rozsahu 27 m2 (diel „8“ GP) 

- parc. č. KN-C 7027/138, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 1 m2 (diel „9“ GP) 

- parc. č. KN-C 7027/139, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 4 m2 (diel „10“ GP) 

- parc. č. KN-E 3992, orná pôda, v rozsahu 102 m2 (diel „30“ GP) 

- parc. č. KN-E 3976/201, orná pôda, v rozsahu 24 m2 (diel „29“ GP) 

- parc. č. KN-E 9021/1, ostatná plocha, v rozsahu 13 m2 (diel „32“ GP) 

strpieť v zmysle geometrického plánu č. 10b/2020 uloženie inžinierskych sietí – NN káblového 

vedenia, priznanie ochranného pásma a v práve vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, 

autom, technickými zariadeniami) v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom 

prevádzky, údržby, kontroly a rekonštrukcie v rámci stavby „Žilina – Kamenná cesta – Areál 

KINEKUS – Zahustenie TS a Rozšírenie NNK“ za jednorazovú odplatu určenú ZP č. 126/2021 

vo výške 1 141,81 €. 

 

MATERIÁL 

 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 

442 151, požiadala o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov  v k. ú. Žilina: 

- parc. č. KN-C 7023/15, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 51 m2 (diel „4“ GP) 

- parc. č. KN-C 7027/75, ostatná plocha, v rozsahu 5 m2 (diel „6“ GP) 

- parc. č. KN-C 7027/86, ostatná plocha, v rozsahu 27 m2 (diel „8“ GP) 

- parc. č. KN-C 7027/138, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 1 m2 (diel „9“ GP) 

- parc. č. KN-C 7027/139, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 4 m2 (diel „10“ GP) 

- parc. č. KN-E 3992, orná pôda, v rozsahu 102 m2 (diel „30“ GP) 

- parc. č. KN-E 3976/201, orná pôda, v rozsahu 24 m2 (diel „29“ GP) 

- parc. č. KN-E 9021/1, ostatná plocha, v rozsahu 13 m2 (diel „32“ GP) 

strpieť v zmysle geometrického plánu č. 10b/2020, vypracovaného Ing. Jozefom Pažickým, 

Brodno 68, 010 14  Žilina, IČO 33857245, uloženie inžinierskych sietí – NN káblového 

vedenia, priznanie ochranného pásma a v práve vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, 

autom, technickými zariadeniami) v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom 

prevádzky, údržby, kontroly a rekonštrukcie v rámci stavby „Žilina – Kamenná cesta – Areál 

KINEKUS – Zahustenie TS a Rozšírenie NNK“. Žiadateľ ako dôvod uvádza zahustenie 

trafostanice a s tým spojené rozšírenie zemného káblového NN vedenia na časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Žilina v rámci predmetnej stavby. 

 

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný ZP č. 

126/2021 spoločnosťou  Znalex s.r.o.,  Hronská 1,  960 01  Zvolen,  vo výške 5,03 €/m2,  čo  

predstavuje spolu  

1 141,81 €. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    
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JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

Uznesenie č. 76 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníka  stavby „STL plynovodu“ MYMA 

Invest, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, IČO: 36 692 131, ktoré spočíva 

v povinnosti vlastníka zaťažených častí pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 36442500-

145/2021 zo dňa 21.05.2021 (ďalej len „GP“): 

- parc. č. KN-C 1340/9, ostatná plocha, o výmere 2924m2, v rozsahu vecného bremena 154m2 

(diel „3“ GP),  

- KNC 1340/8, ostatná plocha, o výmere 498m2, v rozsahu vecného bremena 71m2 (diel „5“ 

GP)  

- KNE 522, vodná plocha, o výmere 14 072m2,  v rozsahu vecného bremena 11m2 (diel „26“ 

GP),  

všetko v k. ú. Bytčica, zapísané na LV č. 1569, 

trpieť právo uloženia plynovodu STL vrátane príslušného ochranného pásma v zmysle platných 

právnych predpisov a v práve vstupu a vjazdu na zaťažené pozemky v ktoromkoľvek čase a 

ročnom období za účelom prevádzky a údržby  plynovodu za odplatu nefinančného charakteru, 

ktorá spočíva v súhlase oprávneného z vecného bremena s tým, aby povinný z vecného 

bremena odstránil na vlastné náklady všetok majetok vo vlastníctve MYMA Invest, s.r.o., so 

sídlom M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, IČO: 36 692 131 z pozemkov parc. č. KNC 1197/1, 

KNC 1198/1, KNC 1200/1 a KNC 1203, všetky v k.ú. Bytčica, zapísané na LV č. 796 

v prospech povinného z vecného bremena. 

 

MATERIÁL 

 

Mesto Žilina začalo s výstavbou parkoviska v k.ú. Bytčica, na parcelách KNC 1197/1, KNC 

1198/1, KNC 1200/1 a KNC 1203 vo svojom vlastníctve. Po odkrytí zeminy bolo zistené, že 

pod povrchom sa nachádzajú potrubné rozvody (energokanál), ktoré bránia v pokračovaní vo 

výstavbe parkoviska.  Uvedené potrubné rozvody sú aktuálne majetkom spoločnosti MYMA 

Invest, s.r.o., a boli na pozemkoch, ktoré sú dnes vlastníctvom mesta Žilina umiestnené ako 

súčasť stavby „II. etapa výstavby závodu ZVL – Žilina _ Bytčica“ na základe Rozhodnutia 

Okresného národného výboru, odbor pre výstavbu v Žiline , výst. 1349/1968 – Ba zo dňa 

31.05.1968. Po vyššie uvedených zisteniach mesto žiadalo vlastníka energokanálu o udelenie 

súhlasu na odstránenie jeho majetku zo svojich pozemkov, nakoľko energokanál je dnes 
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nevyužívaný a bráni výstavbe parkoviska. Spoločnosť MYMA Invest, s.r.o. bude s odstránením 

svojho majetku z pozemkov mesta súhlasiť len za podmienky, ak mesto zriadi v prospech 

spoločnosti a každého ďalšieho vlastníka plynovodu STL vecné bremeno, spočívajúce 

v povinnosti mesta  trpieť právo uloženia plynovodu STL vrátane príslušného ochranného 

pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve vstupu a vjazdu na zaťažené 

nehnuteľnosti v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky a údržby  

plynovodu, pričom „odplatou“ za zriadené vecné bremeno má byť práve súhlas oprávneného 

z vecného bremena s tým, aby povinný z vecného bremena odstránil na vlastné náklady všetok 

majetok vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena z pozemkov parc. č. KNC 1197/1, 

KNC 1198/1, KNC 1200/1 a KNC 1203, všetky v k.ú. Bytčica, zapísané na LV č. 796. Jedná 

sa o už jestvujúci plynovod STL, ktorého užívanie bolo povolené žiadateľovi: ZVL Kys. Nové 

Mesto, závod Žilina – Bytčica, Rozhodnutím Miestneho národného výboru – odbor územného 

plánovania a architektúry v Žiline, č. UPA:1578/73 zo dňa 22.10.1973.  

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

Uznesenie č. 77 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech 

každodobého vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti parc. č. KN-C 5563 v k. ú. Žilina, zapísanej 

na LV č. 7755, ako budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať 

v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť právo prechodu a prejazdu a  uloženie inžinierskych 

sietí – elektriny a plynu na pozemkoch v k. ú. Žilina: 

- parc. č. KN-E 2719/11, orná pôda, v rozsahu cca 44 m2 

- parc. č. KN-E 8004/201, ost. plolcha, v rozsahu 24 m2, 

priznanie  ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve vstupu na 

pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly 

a rekonštrukcie za podmienky, že elektrická prípojka bude vedená inak ako vzduchom. 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom v Žiline s tým, že presný rozsah vecného bremena bude vymedzený 
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geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie 

jednorazovej odplaty.  

 

MATERIÁL 

 

Radomír Knapec, Brezová 8407/13A, 010 01  Žilina požiadal o uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 

pozemkovej nehnuteľnosti parc. č. KN-C 5563 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 7755, ako 

oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve prechodu a prejazdu a v práve 

uloženia inžinierskych sietí – elektriny a plynu na pozemkoch v  k. ú. Žilina: 

- parc. č. KN-E 2719/11, orná pôda, v rozsahu cca 44 m2 

- parc. č. KN-E 8004/201, ost. plolcha, v rozsahu 24 m2, 

priznanie  ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve vstupu na 

pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly 

a rekonštrukcie.  

Predmetné pozemky slúžia ako prístupová cesta na pozemok žiadateľa z hlavnej cesty do 

Trnového. Nakoľko má záujem na svojom pozemku parc. č. KN-C 5563 v k. ú. Žilina postaviť 

rodinný dom, jedinou alternatívou je vybudovanie inžinierskych sietí cez časti požadovaných 

parciel. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom v Žiline s tým, že presný rozsah vecného bremena bude vymedzený 

geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie 

jednorazovej odplaty.  

 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec ✓ ✓    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓   ✓  

Ing. Peter Pika  ✓   ✓  

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 11 9  2  

 

Uznesenie č. 78 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť 
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uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech 

každodobého vlastníka pozemkových nehnuteľností parc. č. KN-C 3076/5 a parc. č. KN-C 

3076/7 v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 2653, ako budúceho oprávneného z vecného 

bremena, ktoré bude spočívať  v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť uloženie inžinierskej 

siete – vodovodnej prípojky v rámci stavby „Areál autoservisu Žilina“ na pozemkoch v k. ú. 

Žilina: 

- parc. č. KN-E 2718/201, trv. tráv. porast, v rozsahu cca 121,9 m2 

- parc. č. KN-E 8004/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 8,6 m2 

- parc. č. KN-C 6022/36, vodná plocha, v rozsahu cca 59,6 m2 

- parc. č. KN-C 5807/38, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 30 m2, 

priznanie  ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve vstupu na 

pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly 

a rekonštrukcie. 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom v Žiline s tým, že presný rozsah vecného bremena bude vymedzený 

geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie 

jednorazovej odplaty.  

 

MATERIÁL 

 

Miroslav Kais, Veľká Voda 945, 013 22 Rosina,  požiadal o uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkových 

nehnuteľností parc. č. KN-C 3076/5 a 3076/7 v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 2653, ako 

oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve umiestnenia a uloženia 

inžinierskej siete – vodovodnej prípojky na pozemkoch v k. ú. Žilina: 

- parc. č. KN-E 2718/201, trv. tráv. porast, v rozsahu cca 121,9 m2 

- parc. č. KN-E 8004/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 8,6 m2 

- parc. č. KN-C 6022/36, vodná plocha, v rozsahu cca 59,6 m2 

- parc. č. KN-C 5807/38, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 30 m2, 

priznanie  ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve vstupu na 

pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly 

a rekonštrukcie v rámci stavby „Areál autoservisu Žilina“. 

     Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom v Žiline s tým, že presný rozsah vecného bremena bude vymedzený 

geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie 

jednorazovej odplaty.  

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec x x    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    
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Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 10 10    

 

 

 

5. 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. .../2021, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2/2021 O PODMIENKACH 

ZRIAĎOVANIA A PREVÁDZKOVANIA SEZÓNNYCH VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ 

MESTA ŽILINA 

 

Predkladateľ materiálu:   Ing. arch. Rudolf Chodelka - riaditeľ ÚHA  

Mgr. Vladimír Randa, 1. viceprimátor 

Zodpovedný za vypracovanie :  Ing. arch. Rudolf Chodelka - riaditeľ ÚHA  

Mgr. Vladimír Randa, 1. viceprimátor 

Materiál členom komisie predstavil: Mgr. Vladimír Randa, 1. viceprimátor 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Uznesenie č. 79 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších 

zariadení mesta Žilina. 

 

s odporúčaním, aby mesto Žilina do času rekonštrukcie Bulvára, (kedy bude zmenené 

trasovanie cyklotrás cez Bulvár) odstránilo z chodníku existujúce cyklistické pruhy 

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov. Zároveň umožniť cyklistom prístup a pohyb po 

chodníku rýchlosťou chodcov so vzájomným rešpektovaním pobytu a pohybu. 

 

Komisia zároveň odporúča Útvaru hlavného architekta mesta Žilina, aby spracoval 

jednotný dizajn manuál pre letné terasy so stanovením záväzných podmienok na 

umiestňovanie pódií a kobercov na týchto terasách. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec ✓ ✓    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/VZN_terasy_zmena.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/VZN_terasy_zmena.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/VZN_terasy_zmena.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/VZN_terasy_zmena.pdf
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Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 11 11    

 

 

6. 

PRAVIDELNÁ INFORMATÍVNA SPRÁVA PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU V 

ŽILINE K UZNESENIU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE, Č. 262/2020 K 

VYPRACOVANIU KONCEPCIE PARKOVACEJ POLITIKY V MESTE ŽILINA – 

MÁJ 2021 

 

Predkladateľ materiálu:      Ing. Michal Berger  - prednosta MsÚ 

Zodpovedný za vypracovanie :     Mgr. Ľuboš Slebodník – referent dopravy a mobility 

Materiál členom komisie predstavil: Mgr. Ľuboš Slebodník – referent dopravy a mobility 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Uznesenie č. 80 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. Zobrať na vedomie  

 

Pravidelnú informatívnu správu prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste 

Žilina – máj 2021. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec ✓ ✓    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 11 11    
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7. 

NÁVRH NA OBSTARANIE DOKUMENTU MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM 

EKOLOGICKEJ STABILITY PRE MESTO ŽILINA 

 

Predkladateľ materiálu:      Mgr. Peter Cibulka  - poslanec MZ 

Zodpovedný za vypracovanie :     Mgr. Peter Cibulka  - poslanec MZ 

Materiál členom komisie predstavil: Mgr. Peter Cibulka  - poslanec MZ 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Uznesenie č. 81 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. poveriť prednostu MÚ v Žiline  

 

bezodkladne začať proces obstarania dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability 

pre mesto Žilina 

 

s požiadavkou, aby predkladateľ do prerokovania materiálu v Mestskom zastupiteľstve 

v Žiline dňa 29.6.2021 doplnil do materiálu potrebné údaje : 

- predpokladaná cena dokumentu 

- predpokladaný termín vypracovania dokumentu 

- spôsob obstarania dokumentu 

 

Zároveň sa komisia uzniesla na tom, že tvorbu takéhoto dokumentu je potrebné 

koordinovať s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina a dokument musí byť 

vypracovaný v súlade s vypracovanými alebo pripravovanými mestskými a regionálnymi 

strategickými dokumentami. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  ✓ ✓    

JUDr. Jozef Augustín, PhD. ✓ ✓    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan ✓ ✓    

Mgr. Anton Trnovec ✓ ✓    

Mgr. Vladimír Randa ✓ ✓    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 11 11    
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8. 

PRESADENIE PIATICH STROMOV Z PROJEKTU VÝSADBY 250 STROMOV NA 

SOLINKÁCH, KTORÉ SÚ VYSÁDZANÉ NA ZÁKLADE ZMLUVY O DIELO Č. 

145/2021 Z DÔVODU KOLÍZIE S POTREBAMI OBČANOV 

 

Predkladateľ materiálu:      Mgr. Peter Cibulka  - poslanec MZ 

Zodpovedný za vypracovanie :     Mgr. Peter Cibulka  - poslanec MZ 

Materiál členom komisie predstavil: Mgr. Peter Cibulka  - poslanec MZ 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Komisia na svojom rokovaní tento materiál neprerokovávala vzhľadom na vyjadrenie 

predkladateľa, že prerokovanie tohto materiálu na v komisiách MZ nepožadoval. 

 

9. 

OCHRANA HROBOVÝCH MIEST NA NOVOM CINTORÍNE V ŽILINE 

 

Predkladateľ materiálu:   Mgr. Zuzana Balogová – poslankyňa MZ 

Ing. Ľubomír Bechný – poslanec MZ 

Ing. arch. Dušan Maňák – poslanec MZ 

Mgr. Iveta Martinková – poslankyňa MZ 

Mgr. Ing. Peter Ničík – poslanec MZ 

Ing. Ľuboš Plešinger – poslanec MZ 

Mgr. Miriam Šuteková – poslankyňa MZ 

Ing. František Talapka – poslanec MZ 

MUDr. Igor Habánik – poslanec MZ 

 

Zodpovedný za vypracovanie :  Ing. Ľubomír Bechný – poslanec MZ 

 

Materiál členom komisie predstavil: Ing. Ľubomír Bechný – poslanec MZ 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a výstavby:  

 

Uznesenie č. 82 /2021  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  na jeho najbližšom zasadaní  

 

I. schváliť uznesenie v nasledovnom znení:  

 

Uznesenie č._ /2021 Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, 

aby: Bezodkladne zabezpečil trvalé technické opatrenia na Novom cintoríne v Žiline tak, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu hrobových miest a ich okolia divou zverou.  

 

Komisia súhlasí a upozorňuje na komplikovanú geologickú skladbu podložia – svahovitý 

terén, kde je predpoklad zložitejšieho technického riešenia oplotenia. 

 

Výsledok hlasovania: 

 
MENO PRÍTOMNÝ ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

Ing. arch. Dušan Maňák ✓ ✓    

Bc. Jozef Juriš, MBA  x x    

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Presadenie-piatich-stromov-z-projektu-vysadby-250-stromov-na-Solinkach-ktore-su-vysadzane-na-zak-lade-Zmluvy-o-dielo-c.-145-2021-z-dovodu-kolizie-s-potrebami-obcanov.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/06/Presadenie-piatich-stromov-z-projektu-vysadby-250-stromov-na-Solinkach-ktore-su-vysadzane-na-zak-lade-Zmluvy-o-dielo-c.-145-2021-z-dovodu-kolizie-s-potrebami-obcanov.pdf
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JUDr. Jozef Augustín, PhD. x x    

Mgr. Branislav Delinčák ✓ ✓    

Mgr. Lukáš Milan x x    

Mgr. Anton Trnovec ✓ ✓    

Mgr. Vladimír Randa x x    

Ing. arch Marek Huliak ✓ ✓    

Vladimír Jandura x x    

Ing. Matej Jasenka, PhD. x x    

Ing. arch. Peter Nezval ✓ ✓    

Ing. Peter Pika  ✓ ✓    

Ing. Juraj Staško ✓ ✓    

SPOLU: 7 7    

 

 

10. 

RÔZNE 

 

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva Žilina Mgr. Iveta Martinková, predsedníčka Komisie 

životného prostredia MZ Žilina predstavila členom komisie svoj iniciatívny materiál pod 

názvom : „SLOBODA POTOKU – DAR ĽUĎOM“ 

 

1. Predstavila členom komisie materiál ktorý v súlade so súčasným trendom v tejto oblasti 

rieši návrat vodných plôch a tokov do miest, s návrhom na otvorenie vodného toku 

Všivák  

2. Komisia víta túto iniciatívu a ďakuje za takto spracovaný materiál, s konštatovaním že 

problematiku otvorenia potoka Všiváka je potrebne technicky riešiť  na celom jeho toku 

vrátane jeho zaústenia.  

3. Vzhľadom na náročnosť takéhoto riešenia odporúča zaoberať sa problematikou vrátenia 

vodných plôch do koncepcie revitalizácie riešenia Hlinkovho námestia a Parku SNP.  

4. Obnovenie vodných plôch v týchto priestoroch by sa  tak dalo riešiť aj so zachovaním 

podzemného toku Všiváka , zmenou vodného režimu územia, so zachytením aj 

dažďových vôd v širšom území Hlinkovho námestia a Sadu SNP. 

5. Uvedená problematika je v súlade s platnou legislatívou zameranou na problematiku 

klimatických zmien, otepľovania a požiadavku zachytávania dažďových vôd ich 

vsakovaním.  

 

 

 

 

 

 

schválil: Ing. arch. Dušan Maňák 

          predseda komisie 

 

 

zapísal: Mgr. Richard Hulín 

          sekretár komisie 


