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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Návrh Uznesenia č.__/2020 

 

Komisia mestského  zastupiteľstva v Žiline 

 

I. Schvaľuje  

 

Výzvu, aby  ŠPORT PARK, s.r.o ( Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o) pristúpila k dokončeniu 

projektu Karpatská a k rokovaniam o prípadnej úprave zmluvných podmienok a vzťahov tak, aby 

projekt Karpatská bol dokončený a spustený do prevádzky bez jej spájania s inými vzťahmi. 

 
II. Odporúča 

a)  primátorovi mesta Žilina pristúpiť k rokovaniam o projekte Karpatská a prípadne k            

úprave zmluvných podmienok a vzťahov tak, aby bol projekt dokončený za súčasného 

sledovania najlepšieho záujmu mesta s uplatnením princípu hospodárnosti. 

b)  primátorovi mesta Žilina  predložiť mestskému zastupiteľstvu prípadný návrh zmien 

uzatvorených  zmluvných vzťahov ohľadne projektu Karpatská tak, aby bola zabezpečená 

jeho dostavba za súčasného sledovania najlepšieho záujmu mesta s uplatnením princípu 

hospodárnosti. 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Dôvodom návrhu uznesenia je zabezpečiť, aby sa projekt Karpatská realizoval a ukončili sa 

dlhoročné spory na ktoré doplácajú občania Žiliny. Ďalším dôvodom predloženia predmetnej 

výzvy je prípadný posun v realizácii tak potrebného športoviska v Meste Žilina v tomto 

volebnom období a zároveň posun v rokovaniach medzi mestom Žilina a spoločnosťou 

ŠPORT PARK, s.r.o ( Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o) v prípade 

odsúhlasenia/neodsúhlasenia predmetnej výzvy.  

Žilinčania si zaslúžia športovisko, ktoré by im mohlo slúžiť a bolo by prínosom pre všetkých 

a doplnením tak chýbajúcej športovej infraštruktúry, čo sa javí ako jedna z najväčších 

spoločenských objednávok občanov mesta Žilina a my poslanci mesta Žilina sme povinní na 

to reagovať.  

 


