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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č. __/2019 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. skonštatovať, že 

Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.6b (ďalej len ÚPN-M Žilina ZaD č.6b) je obstarávaný 

a spracovávaný v súlade s Požiadavkami na spracovanie ÚPN-M Žilina ZaD č.6, Zmluvou o dielo 

č.367/2018 a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.367/2018. 

 

II.  súhlasiť, že  

proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.6b potrvá naj-

viac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

III. schváliť 

1. predloženie Žiadosti o dotáciu za účelom vypracovania dokumentácie „Územný plán mesta Žilina –

Zmeny a doplnky číslo 6b“ realizovanej v rámci výzvy z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, ktorého ciele 

sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina;  

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie „Územného plánu mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 6b“ vo výške maximálne 2.070,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov pro-

jektu a žiadanej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci); 

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žilina. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) vyhlásilo výzvu podľa 

zákona č.226/2011 Z.z. na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva 

na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2019. V súlade so zákonom môžu obce 

v rozpočtovom roku 2019 požiadať o dotáciu od 15.01.2019 do 28.02.2019. 

  

Celkové oprávnené výdavky na spracovanie dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD č.6b podľa Zmluvy o die-

lo č.367/2018 a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.367/2018 budú 10.333,20 €. Výška dotácie (80%) pred-

stavuje sumu 8.266,00 € a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 20% predstavuje sumu 2.067,20 

€. V návrhu na uznesenie je táto suma zaokrúhlená na 2.070,00 €.  

 

Jednou z povinných príloh k žiadosti je „Uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase, nie staršieho ako 

tri mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri 

roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie“.   

 

Podľa vyššie uvedenej ZoD a jej Dodatku č. 1 bude Návrh ÚPN-M Žilina ZaD č.6b odovzdaný do 30 dní 

od schválenia ÚPN-M Žilina ZaD č.6a; výsledný návrh, tzv. čistopis bude odovzdaný do 4 mesiacov po 

obdržaní vyhodnotenia pripomienok k návrhu ÚPN-M Žilina ZaD č.6b, čo zakladá predpoklad, že poža-

dovaná lehota najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie bude dodržaná. 
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Žiadosť 

o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

 

Označenie účelu dotácie:  
 

(Názov územnoplánovacej dokumentácie a etáp jej spracovania, na ktoré žiadateľ požaduje poskytnutie 

dotácie) 

 

Územný plán mesta Žilina Zmeny a doplnky číslo 6b – návrh a čistopis 

 

 

Popis stavu územnoplánovacej dokumentácie obce: 
 

(Popis stavu územnoplánovacej činnosti obce ku dňu podania žiadosti - názov územnoplánovacej doku-

mentácie, prípadne jej etapy, dátum schválenia, číslo uznesenia o schválení a pod.) 

- Prieskumy a rozbory 1994 

- Územné a hospodárske zásady pre riešenie ÚPN-SÚ Žilina spracované v 07/1996; schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 4/1997 dňa 11.09.1997.  

-  Koncept riešenia 04/2000 

- Územný plán mesta Žilina spracovaný v 10/2011; schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Žiline číslo 15/2012 dňa 20.02.2012; záväzné časti vyhlásené všeobecne záväzným nariadením č. 

4/2012;  

- Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1 spracovaný v 01/2013, schválený uznesením MsZ 

v Žiline č. 90/2013 dňa 24.06.2013; záväzné časti vyhlásené VZN č. 9/2013; 

- Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 2 spracovaný v 2015, schválený uznesením MsZ v 

Žiline č. 129/2015 dňa 29.06.2015; záväzné časti vyhlásené VZN č. 14/2015; 

- Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 3 spracovaný v 2015, schválený uznesením MsZ v 

Žiline č. 130/2015 dňa 29.06.2015; záväzné časti vyhlásené VZN č. 14/2015;  

- Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 4 spracovaný v 06/2016, schválený uznesením MsZ 

v Žiline č. 107/2016 dňa 28.06.2016; záväzné časti vyhlásené VZN č. 21/2016; 

- Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 5 spracovaný v 01/2018, schválený uznesením MsZ 

v Žiline č. 107/2018 dňa 23.04.2018; záväzné časti vyhlásené VZN č. 5/2018; 

- Požiadavky na spracovanie dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD č.6 odsúhlasené primátorom ako štatutá-

rom mesta 21.05.2018 

- Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a spracovaný v 10/2018, bude predložený MsZ 

v Žiline na februárovom zasadnutí, t.j. 11.02.2019 

 

Vyčíslenie oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa §3 

ods. 3 zákona: 
 

- Náklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v príslušnom rozpočtovom 

roku podania žiadosti spolu: 

- z toho: požadovaná dotácia (max. 80% oprávnených nákladov podľa §3 ods.2 zákona) 

10 333,20 € 

 

8 266 € 

 
Celkový podrobný harmonogram etáp obstarávania kompletnej územnoplánovacej dokumentá-

cie, ku ktorej sa vzťahuje žiadosť o poskytnutie dotácie: [§ 19a zákona č. 50/1976 Zb. o územ-

nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.]: 
 

Etapa 

(Názov, popis) 

Dátum 

(rok/mesiac) 

Uskutočnená 

(Ano/Nie) 

Náklady 

(eur) 

Požiadavky na spracovanie dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD 

č.6 

05/2018 áno –  

Návrh ÚPN-M Žilina ZaD č. 6b 03/2019 nie 7 233,24 

Čistopis ÚPN-M Žilina Zad č. 6b 06/2019 nie 3 099,96 
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