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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 27.08.2021 

 

 

Dňa 27.08.2021 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie Komisie dopravy 

(ďalej len „komisia“). Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie – pán poslanec Pažický. 

Po zistení počtu prítomných členov konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 členov 

komisie z celkového počtu 13 a uviedol, že pán inžinier Čerňan, pán inžinier Mikula, pán 

inžinier Bobáň a pán Korček sa z účasti na zasadnutí komisie ospravedlnili. Komisia bola 

uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnil Ing. Richard Staškovan (konateľ 

spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.), pán Macúš (zástupca spoločnosti 

Lidl SR, v.o.s.) a predkladatelia jednotlivých materiálov. 

Predseda komisie požiadal členov komisie o návrhy na doplnenie programu. Vzhľadom na to, 

že nikto nenavrhol doplnenie programu, dal predseda komisie hlasovať o navrhnutom 

programe. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za obdobie 1-6/2021  

3. Lidl- okružná križovatka (odpredaj, nájom, vecné bremeno, nadobudnutie vlastníckeho 

práva)  

4. Zabezpečenie trvalého technického riešenia podmývania cestnej komunikácie medzi 

sídliskami Vlčince a Solinky  

5. Povrchové úpravy verejných priestranstiev  

6. Podnikateľský zámer návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. pre 

rok 2022  

7. Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa  

8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo)– úsek II.“  

9. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“  

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s 

názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a 

zvýšením podielu zelene v meste Žilina“  
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11. Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s 

ním súvisiacich potrebných dokumentov  

12. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno) - len vybrané body, 

týkajúce sa dopravy  

13. Rôzne - diskusia  

14. Záver 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Informatívna správa o 

výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za obdobie 1-6/2021“. S týmto materiálom 

prítomných oboznámil Ing. Mikuláš Kolesár (konateľ DPMŽ). Následne k tomuto bodu 

otvoril predseda komisie diskusiu. Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali členovia 

komisie výhrady, dal predseda komisie  hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Lidl- okružná križovatka 

(odpredaj, nájom, vecné bremeno, nadobudnutie vlastníckeho práva)“. S týmto materiálom 

prítomných oboznámil Ing. Martin Kapitulík (poslanec MZ v Žiline). V krátkosti vysvetlil 

dôvody, prečo predkladá tento materiál ako poslanecký návrh, hoci nie je jeho spracovateľom. 

Následne k tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu. V rámci nej pán docent Gogola 

uviedol, že podľa neho sa dopravná situácia v tejto lokalite výstavbou predajne Lidl 

a okružnej križovatky oproti súčasnému stavu zhorší, nakoľko nová predajňa bude generovať 

ďalšiu dopravu. Podľa jeho názoru je problematickejšia križovatka pri „Drevenej krave“, 

ktorá môže v prípade upchatia úplne zablokovať aj novú okružnú križovatku. Do diskusie sa 

zapojil aj pán profesor Čelko, ktorý návrh celkovo podporuje. Podľa neho je absolútne 

kľúčové vybudovanie prepojenia na Oravskú a Bôrickú cestu. Situácii by podľa neho výrazne 

pomohlo aj vybudovanie nového výjazdu obyvateľov sídliska z Borovej ulice, ktoré by 

odľahčilo križovatku pri „Drevenej krave“. Ďalej upozornil na to, že ľavé odbočenie z LIDLA 

(výjazd z parkoviska) tak, ako je navrhnuté v predloženom návrhu,  nebude fungovať. Pani 

inžinierka Zemiaková uviedla, že návrh vníma pozitívne, ale súhlasí s tým, že navrhnutý 

výjazd z parkoviska ja riešený absolútne nevhodne, nakoľko je v tesnej blízkosti priechodu 

pre chodcov a cyklistov. Navrhla, že by bolo vhodné zamyslieť sa nad možnosťou 

mimoúrovňového križovania. Pán poslanec Cáder upriamil pozornosť na to, že je potrebné 

dohliadnuť na to, aby sa dohodnuté veci aj skutočne zrealizovali, aby nenastala situácia, že 

predajňa Lidl bude postavená, ale okružná križovatka nie. Pán poslanec Talapka v rámci 
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diskusie položil otázku, či bude komunikácie vybudovaná skôr, ako bude otvorená nová 

predajňa Lidl. K tomu pán Macúš (zástupca spoločnosti Lidl SR, v.o.s.) uviedol, že by to bolo 

aj v ich záujme, ale nevie to garantovať, nakoľko to nezávisí len od nich. Ďalej pán poslanec 

Talapka položil otázku, čo bude s novo zrekonštruovanou zastávkou „Pod hájom“. Pán Macúš 

k tomu uviedol, že bude určite potrebné ju presunúť. Pán poslanec Kapitulík uviedol, že 

presunutie zastávky bude musieť technicky doriešiť mesto Žilina, nakoľko jej rekonštrukcia 

bola financovaná z eurofondov. Pán poslanec Pažický vyjadril podporu predkladanému 

materiálu a v rámci diskusie položil pánovi Macúšovi otázku, či by bolo možné využívať 

parkovisko Lidlu obyvateľmi sídliska Solinky na nočné parkovanie. K tomu pán Macúš 

uviedol, že ešte nie je úplne rozhodnuté, aký režim bude na novom parkovisku. Je možné, že 

tam rampy nebudú a v takom prípade môže využívať parkovisko ktokoľvek bez obmedzení. 

Po skončení diskusie dal predseda komisie  hlasovať o predložených návrhoch na uznesenia. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

K uzneseniu č. 1 tohto materiálu: 

za:     7 proti:     1 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Ing. Martin Bolo

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K uzneseniu č. 2 tohto materiálu: 

za:     7 proti:     1 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Ing. Martin Bolo

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Zabezpečenie trvalého 

technického riešenia podmývania cestnej komunikácie medzi sídliskami Vlčince a Solinky“. 

Obsah tohto materiálu členom komisie priblížil pán poslanec Talapka. V rámci krátkej 

diskusie pán profesor Čelko uviedol, že pred návrhom akýchkoľvek riešení je potrebné 

vykonať dôkladnú diagnostiku podložia. Pán inžinier Oršula upozornil na to, či nie je možné 

situáciu riešiť reklamáciou relatívne nového chodníka. Po skončení diskusie dal predseda 

komisie  hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s 

nasledovným výsledkom: 
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za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Povrchové úpravy 

verejných priestranstiev“. Rovnako aj s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán 

poslanec Talapka. Po skončení všeobecnej diskusie, v rámci ktorej neboli vznesené 

výraznejšie výhrady voči predloženému materiálu, dal predseda komisie  hlasovať o 

predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Podnikateľský zámer 

návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. pre rok 2022“. S obsahom 

tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Dušan Jantoš (konateľ Technických služieb mesta 

Žilina, s.r.o.). Predseda komisie poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu k tomuto 

bodu. V rámci nej pán poslanec Cáder uviedol, že materiál je ideovo veľmi pekný, ale v praxi, 

vo viacerých oblastiach ,veľmi ťažko realizovateľný. Chýba mu v ňom, okrem iných vecí, 

časový harmonogram jednotlivých činností. Doporučuje predkladateľovi materiál detailnejšie 

dopracovať. Ing. arch. Rudolf Chodelka (riaditeľ ÚHA) upozornil na to, že v prvom rade 

treba na stavebnom úrade preveriť reálne možnosti umiestnenia uvažovaných technických 

základní napríklad v školských areáloch. Pán inžinier Oršula uviedol, že mu v predloženom 

dokumente chýbajú ostatné činnosti, ktoré by mali Technické služby vykonávať (údržba 

chodníkov, letná a zimná údržba komunikácii, údržba fontán a podobne.). Z návrhu sa mu 

zdá, že ide len o záhradkárske služby. Pán inžinier Jantoš uviedol, že ostatné služby by mali 

byť medzi činnosti vykonávané Technickými službami pridávané postupne. Členovia komisie 

sa rozhodli doplniť navrhované uznesenie o nasledovný bod: 
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Komisia dopravy odporúča predkladateľovi materiálu: 

 doplniť časový harmonogram jednotlivých činností uvedených v dokumente, 

 zapracovať do materiálu plánované činnosti spoločnosti v dlhodobom horizonte, 

 preveriť kapacitné možnosti pracovníkov MsÚ kvôli spolupráci pri verejných 
obstarávaniach, 

 preveriť reálnosť umiestnenia technických základní v jednotlivých lokalitách na 
stavebnom úrade. 

O takto doplnenom uznesení dal predseda komisie  hlasovať. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

nehlasoval: prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom - Urbanistické štúdie 

revitalizácií sídlisk – Informatívna správa“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil 

Ing. arch. Rudolf Chodelka (riaditeľ ÚHA). Vzhľadom na to, že členovia komisie nemali voči 

tomuto materiálu výhrady, dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 8 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom - Návrh na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Cyklotrasa V9 (Vlčince - 

Vodné dielo)– úsek II.“. Predseda komisie ospravedlnil predkladateľku materiálu, pani Bc. 

Ivanu Stillerovú, z účasti na zasadnutí komisie. Vzhľadom na to, že k tomuto bodu sa nikto do 



6/10 

 

diskusie nezapojil, dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 9 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom - Návrh na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ 

a MŠ v meste Žilina – I. etapa“. Predseda komisie ospravedlnil predkladateľku materiálu, pani 

Bc. Ivanu Stillerovú, z účasti na zasadnutí komisie. Rovnako k tomuto bodu dal predseda 

komisie rovno hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

nehlasoval: Ing. Marian Oršula 

K bodu 10 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom - Návrh na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Posilnenie 

ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšením podielu 

zelene v meste Žilina“. Predseda komisie ospravedlnil predkladateľku materiálu, pani Bc. 

Ivanu Stillerovú, z účasti na zasadnutí komisie. Rovnako k tomuto bodu dal predseda komisie 

rovno hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s 

nasledovným výsledkom: 
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za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

nehlasoval: Ing. Marian Oršula 

K bodu 11 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Spustenie I. fázy 

integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s ním súvisiacich 

potrebných dokumentov“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Richard 

Staškovan (Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. - konateľ). Vzhľadom na to, že 

členovia komisie nemali voči tomuto materiálu výhrady, dal predseda komisie hlasovať o 

predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 12 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali vybranými bodmi materiálu s názvom 

„Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno)“. Komisia sa zaoberala 

bodom č. 1, 2, 4, 5 a 6 z časti ODPREDAJ A ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 

3/5 väčšinou), bodom č.  8 z časti NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou), 

bodom č. 8 z časti VECNÉ BREMENÁ a bodom č. 2 z časti OSTATNÉ tohto materiálu.   

Predseda komisie ospravedlnil predkladateľku materiálu, JUDr. Janu Ochodničanovú, LL.M. 

(vedúcu odboru právneho majetkového a VO), z účasti na zasadnutí komisie. 
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Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 1 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     2

Mgr. Denis Cáder doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka Ing. Ján Pažický

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková

výsledok hlasovania

 

nehlasoval: Ing. František Bobenič 

Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 2 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     2

Mgr. Denis Cáder doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka Ing. Mária Zemiaková

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

nehlasoval: Ing. František Bobenič 

Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 4 

Predseda komisie oznámil ostatným členom komisie, že finančná komisia prijala k tomuto 

bodu uznesenie v znení „Finančná a majetková komisia odporúča MZ predmetný bod 

prerokovať až na základe predloženého odborného stanoviska Oddelenia dopravy.“ Predseda 

komisie navrhol rovnaké znenie uznesenia aj za Komisiu dopravy. O takomto návrhu dal 

hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Mgr. Denis Cáder doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková

výsledok hlasovania

 

nehlasoval: Ing. František Bobenič 
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Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 5 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     1

Mgr. Denis Cáder doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 6 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     1

Mgr. Denis Cáder doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou) bod č. 8 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     2

Mgr. Denis Cáder doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

 



10/10 

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 8 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     2

Ing. František Talapka doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

nehlasoval: Mgr. Denis Cáder 

Nakladanie s majetkom – OSTATNÉ bod č. 2 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     5 proti:     0 zdržalo sa:     3

Ing. František Talapka doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula Ing. František Bobenič

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková

výsledok hlasovania

 

nehlasoval: Mgr. Denis Cáder 

 

K bodu 13 

-- 

 

K bodu 14 

Predseda komisie ukončil zasadnutie Komisie dopravy a poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 30.08.2021 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 27.08.2021 

 

 

Uznesenie č. 45/2021 

k materiálu s názvom „Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za 

obdobie 1-6/2021“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. zobrať na svedomie 

1. Informatívnu správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za obdobie 

1-6/2021. 

 

 

Uznesenie č. 46/2021 

k materiálu s názvom „Lidl- okružná križovatka (odpredaj, nájom, vecné bremeno, 

nadobudnutie vlastníckeho práva)“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu zmlúv, ktoré sú 

predmetom uznesenia navrhovaného v nasledujúcom bode, a to zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve a nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a obchodnou 

spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 

Bratislava, IČO: 35793783, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c)  zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí: 

  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obchodná spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., 

Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783 (ďalej len „Lidl“) vybuduje okružnú 

križovatku ulíc Bôrická cesta, Pod hájom, Centrálna a Obvodová na vlastné náklady. 

Predpokladaný rozpočet na stavbu je 1 100 000,- EUR s DPH.  

 

Po skolaudovaní križovatky túto okružnú križovatku Lidl prevedie do vlastníctva mesta Žilina 

bezodplatne, vrátane projektovej dokumentácie.  

 

Lidl taktiež vykoná potrebné prekládky inžinierskych sietí, vrátane geodetického zamerania. 

 

Lidl zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie prepojenia všetkých ulíc (vetví 

okružnej križovatky – vetva Bôrická cesta, vetva Obvodová, vetva Centrálna a vetva Pod 

hájom).  

 

Lidl zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie  prepojenia ulíc Obvodová (od 

okružnej križovatky) po Oravskú cestu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie. Lidl zabezpečí inžiniersku činnosť až po vydanie 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia (vrátane). Majetkové vysporiadanie pozemkov pod 

budúcim prepojením ulíc Obvodová a Oravská cesta zabezpečí Mesto Žilina. 

 

Lidl  umožní realizáciu prepojenia ulíc Obvodová a Oravská na časti nadobúdaného pozemku 

od spoločnosti DOSS, s.r.o., parcela KN-C parc. č. 4921/119, zast. plocha a nádvorie 



 

 

o výmere 789 m2 v k.ú. Žilina a zároveň prevedie vlastnícke právo k predmetnému pozemku 

na mesto Žilina v rozsahu potrebnom pre realizáciu cestnej komunikácie prepojenia ulíc 

Obvodová a Oravská bezodplatne alebo za 1,- EUR. 

 

Lidl sa zaviaže, že po právoplatnom stavebnom povolení na prepojenie ulíc Obvodová po 

Oravskú cestu, uvedenú komunikáciu vybuduje pre mesto Žilina na vlastné náklady. 

Predbežný rozpočet na vybudovanie uvedenej komunikácie je  240 000,- EUR s DPH. 

 

V prípade, ak spoločnosť Lidl odstúpi od realizácie výstavby predajne potravín a spotrebného 

tovaru vrátane výstavby okružnej križovatky, Lidl prevedie na Mesto Žilina práva 

a povinnosti stavebníka a práva a povinnosti z povolení potrebných na vybudovanie okružnej 

križovatky, pričom ak spoločnosť Lidl bude už vlastníkom predmetných mestských 

pozemkov, prevedie ich naspäť na Mesto Žilina za kúpnu cenu vo výške 1,- EUR. 

 

V prípade, ak to bude potrebné pre vybudovanie okružnej križovatky, Lidl zasiahol do 

súčasnej stavby autobusovej zastávky Pod hájom v smere zo Žilinskej univerzity, môže mesto 

udeliť na takýto zásah súhlas. Vzhľadom na to, že táto zástavka bola financovaná z externých 

zdrojov (eurofondy), akékoľvek prípadné sankcie, súvisiace so zásahmi do stavby 

autobusovej zastávky (vrátane prístrešku) zo strany poskytovateľa externých zdrojov, bude 

znášať mesto. 

 

Uznesenie č. 47/2021 

k materiálu s názvom „Lidl- okružná križovatka (odpredaj, nájom, vecné bremeno, 

nadobudnutie vlastníckeho práva)“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

1. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Žilina ako 

budúcim predávajúcim a obchodnou spoločnosťou Lidl Slovenská 

republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783 ako 

budúcim kupujúcim, 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. 

 

Predmetom odpredaja budú nasledovné pozemky v k.ú. Žilina: 

 

- časť pozemku. parc. č. KN-C 4921/176, zast. plocha a nádvorie o výmere 971 m2, a to 

v rozsahu najviac 222 m2, 

- časť pozemku parc. č. KN-C 4921/79, zast. plocha a nádvorie o výmere 384 m2, a to 

v rozsahu najviac 65 m2,  

- časť pozemku parc. č . KN-C 4921/78, zast. plocha a nádvorie o výmere 403 m2, a to 

v rozsahu najviac 113 m2, 

- časť pozemku parc  č. KN-C 4921/177, zast. plocha a nádvorie o výmere 287 m2, a to 

v rozsahu najviac 132 m2, 

- časť pozemku parc. č. KN-C 4921/179, zast. plocha a nádvorie o výmere 277 m2, a to 

v rozsahu najviac 244 m2 

- časť pozemku parc. č. KN-C 4921/131, zast. plocha a nádvorie o výmere 193 m2, a to 

v rozsahu najviac 193 m2,  

- časť pozemku parc. č. KN-C 4939/2, tr. trávny porast o výmere 537 m2, a to v rozsahu 

najviac 377 m2. 



 

 

 

Cena za predaj pozemkov: 1,- EUR. 

 

Budúca kúpna zmluva bude uzatvorená po právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu 

predajne Lidl a okružnej križovatky. 

 

Súčasťou zmluvy bude súhlas s umiestnením stavby pre účely jej použitia v príslušných 

konaniach.  

Súčasťou zmluvy môže byť súhlas mesta, aby v prípade, ak to bude potrebné pre vybudovanie 

okružnej križovatky, Lidl zasiahol do súčasnej stavby autobusovej zastávky Pod hájom 

v smere zo Žilinskej univerzity. Vzhľadom na to, že táto zástavka bola financovaná 

z externých zdrojov (eurofondy), akékoľvek prípadné sankcie, súvisiace so zásahmi do stavby 

autobusovej zastávky (vrátane prístrešku) zo strany poskytovateľa externých zdrojov, bude 

znášať mesto 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina ako prenajímateľom 

a obchodnou spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 

821 02 Bratislava, IČO: 35793783 ako nájomcom za účelom výstavby 

okružnej križovatky, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

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

o majetku obcí na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace. Cena 

nájmu: 1,- EUR/rok celý predmet nájmu. Predmetom nájmu sú časti 

pozemkov v k.ú. Žilina v zmysle GP č. 006_20Z-2: 

 

- časť pozemku parc. č. C-KN  4906/115, zast. plochy a nádvoria o výmere 13 594 m2 v 

rozsahu 299 m2 (diel č. 1) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/77, zast. plochy a nádvoria o výmere 265 m2 v 

rozsahu 265 m2 (diel č. 2) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/78, zast. plochy a nádvoria o výmere 403 m2 v 

rozsahu 326 m2 (diel č. 3) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/79, zast. plochy a nádvoria o výmere 384 m2 v 

rozsahu 313 m2 (diel č. 4) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/112,  zast. plochy a nádvoria o výmere 51 m2  v 

rozsahu 51 m2 (diel č. 5) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/177, zast. plochy a nádvoria o výmere 287 m2 v 

rozsahu 169 m2 (diel č. 6) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/179, zast. plochy a nádvoria o výmere 277 m2 v 

rozsahu 12 m2 (diel č. 7) 

- časť pozemku parc č. C-KN 4939/2, tr.tr. por. o výmere 537 m2 v rozsahu 122 m2 (diel 

č. 8) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4939/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 3747 m2 v 

rozsahu 2998 m2 (diel č. 9) 

- časť pozemku parc č. C-KN 5823/4, zast. plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v rozsahu 

30 m2 (diel č. 10) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 7933/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 11 747 m2 v 

rozsahu 638 m2 (diel č. 11) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 7934/10, zast. plochy a nádvoria o výmere 12 005 m2 v 

rozsahu 983 m2 (diel č. 12) 



 

 

- časť pozemku parc. č. C-KN 7936/2, ost.pl. o výmere 774 m2 v rozsahu 488 m2 (diel č. 

13) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 7936/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 347 m2  v 

rozsahu 347 m2 (diel č. 14). 

 

Súčasťou nájomnej zmluvy bude súhlas mesta Žilina s umiestnením stavby a so zahájením 

stavebných prác na predmete nájmu  a na cestnom telese po právoplatnosti stavebného 

povolenia. 

 

3. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 

mestom Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena a obchodnou 

spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s, Ružinovská 1/E, 821 02 

Bratislava, IČO: 35793783 (ďalej len „Lidl“) ako budúcim oprávneným z 

vecného bremena. 

 

Budúce zaťažené pozemky  vecným bremenom v k.ú. Žilina: 

- pozemok parc. č. 4921/176, zast. plocha a nádvorie o výmere 971 m2 najviac 

v rozsahu 971 m2 

- nižšie uvedené pozemky najviac v rozsahu jednotlivých dielov v zmysle GP č.  

006_20Z-2 zo dňa 22.10.2020: 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/77, zast. plochy a nádvoria o výmere 265 m2   

najviac v rozsahu 265 m2 (diel č. 2) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/78, zast. plochy a nádvoria o výmere 403 m2 

najviac v rozsahu 326 m2 (diel č. 3) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/79, zast. plochy a nádvoria o výmere 384 m2 

najviac v rozsahu 313 m2 (diel č. 4) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/112,  zast. plochy a nádvoria o výmere 51 m2  

najviac v rozsahu 51 m2 (diel č. 5) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/177, zast. plochy a nádvoria o výmere 287 m2 

najviac v rozsahu 169 m2 (diel č. 6) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4921/179, zast. plochy a nádvoria o výmere 277 m2 

najviac v rozsahu 12 m2 (diel č. 7) 

- časť pozemku parc č. C-KN 4939/2, tr.tr. por. o výmere 537 m2 v rozsahu 122 m2 (diel 

č. 8) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 4939/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 3747 m2 

najviac v rozsahu 2998 m2 (diel č. 9) 

- časť pozemku parc č. C-KN 5823/4, zast. plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v rozsahu 

30 m2 (diel č. 10) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 7933/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 11 747 m2 

najviac v rozsahu 638 m2 (diel č. 11) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 7934/10, zast. plochy a nádvoria o výmere 12 005 m2 

najviac v rozsahu 983 m2 (diel č. 12) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 7936/2, ost.pl. o výmere 774 m2 v rozsahu 488 m2 (diel č. 

13) 

- časť pozemku parc. č. C-KN 7936/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 347 m2   

najviac v rozsahu 347 m2 (diel č. 14). 

 

Obsah budúceho vecného bremena, ktorý bude dohodnutý v zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena v prospech Lidl na ťarchu budúcich zaťažených pozemkov: 

vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí a v práve prechodu a prejazdu 



 

 

motorovými vozidlami za účelom opravy, údržby a odstránenia inžinierskych sietí v rozsahu 

podľa projektovej dokumentácie na stavbu predajne Lidl. 

 

Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne. 

 

Súčasťou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude súhlas mesta Žilina 

s umiestnením stavby a so začatím výstavby v zmysle obsahu vecného bremena na 

pozemkoch, ktorých sa týka vecné bremeno, prípadne na cestnom telese, a to po 

právoplatnosti stavebného povolenia. 

 

4. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k 

okružnej križovatke ulíc Bôrická cesta, Obvodová, Centrálna, Pod hájom 

medzi obchodnou spoločnosťou  Lidl Slovenská republika, v.o.s, 

Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783 (ďalej len „Lidl“) ako 

budúcim prevádzajúcim a mestom Žilina ako budúcim nadobúdateľom. 

Prevod vlastníckeho práva bude vykonaný bezodplatne. Spolu s križovatkou 

bude na mesto bezodplatne prevedená aj projektová dokumentácia, vrátane 

práv a povinností z nej vyplývajúcich. 

 

 

Uznesenie č. 48/2021 

k materiálu s názvom „Zabezpečenie trvalého technického riešenia podmývania cestnej 

komunikácie medzi sídliskami Vlčince a Solinky“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby: 

1. predstavil projekt trvalého technického zabezpečenia komunikácie medzi 

Vlčincami a Solinkami a následne ho v čo najkratšom čase realizoval, aby 

nedochádzalo k podmývaniu vozovky, vylievaniu vody na vozovku, 

vyplavovania kameniva na vozovku a k ďalšiemu celkovému trvalému 

poškodzovaniu komunikácie. 

 

 

Uznesenie č. 49/2021 

k materiálu s názvom „Povrchové úpravy verejných priestranstiev“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby: 

1. zabezpečil dokončenie povrchových úprav verejných priestranstiev, ktoré 

boli dotknuté rozkopávkami v súvislosti s pokládkou nového teplovodného 

potrubia, 

2. spoločne s príslušnými poslancami za jednotlivé mestské časti zabezpečil 

vykonanie kontroly úprav týchto verejných priestranstiev a následné 

odstránenie prípadných nedostatkov, 

3. v spolupráci so stavebným úradom zabezpečil príslušné kontrolné 

mechanizmy tak, aby bol už pri realizácii stavby evidentne dodržaný 



 

 

technologický postup a po dokončení stavby dôkladná revitalizácia 

verejných priestranstiev, 

4. zabezpečil dokončenie asfaltových povrchov a úpravu verejných 

priestranstiev po realizácii II. etapy kanalizácie v Považskom Chlmci. 

 

Uznesenie č. 50/2021 

k materiálu s názvom „Podnikateľský zámer návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby 

mesta Žilina, s.r.o. pre rok 2022“ 

 

Komisia dopravy odporúča 

 

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

1. Podnikateľský zámer návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o. pre rok 2022 

II. predkladateľovi materiálu 

1. doplniť časový harmonogram jednotlivých činností uvedených 

v dokumente, 

2. zapracovať do materiálu plánované činnosti spoločnosti v dlhodobom 

horizonte, 

3. preveriť kapacitné možnosti pracovníkov MsÚ kvôli spolupráci pri 

verejných obstarávaniach, 

4. preveriť reálnosť umiestnenia technických základní v jednotlivých 

lokalitách na stavebnom úrade. 

 

 

 

Uznesenie č. 51/2021 

k materiálu s názvom „Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Informatívnu správu o spracovaní Urbanistických štúdií revitalizácií sídlisk. 

2. Spracované urbanistické štúdie:   

- Urbanistická štúdia revitalizácia sídliska Pod nemocnicou   

- Urbanistická štúdia revitalizácia sídliska Vlčince I a IV  

- Urbanistická štúdia revitalizácia sídliska Hliny V - VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 52/2021 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok projektu „Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo)– úsek II.““ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa V9 (Vlčince 

- Vodné dielo) – úsek II.“ realizovaného v rámci výzvy zameranej na 

zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, 

vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími 

strategickými dokumentmi; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 1 794,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov 

projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Žilina. 

 

 

Uznesenie č. 53/2021 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa““ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zrušiť 

bod I. Uznesenia č.  142/2021 zo dňa 29.06.2021 

II. schváliť 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zelené opatrenia 

areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ realizovaného v rámci výzvy 

zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach, vyhlásenej  prostredníctvom Integrovaného operačného 

programu. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta 

Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími strategickými 

dokumentmi mesta Žilina; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške minimálne 15 160,25 € v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Žilina. 



 

 

Uznesenie č. 54/2021 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom 

stavebných úprav chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina““ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Posilnenie 

ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a 

zvýšením podielu zelene v meste Žilina“, realizovaného v rámci výzvy 

IROP so zameraním na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a 

mestských oblastiach, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; 

3. výšku celkových oprávnených výdavkov projektu: 1 300 000,00 Eur; 

4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 

65 000,00 EUR; 

5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Žilina. 

 

Uznesenie č. 55/2021 

k materiálu s názvom „Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom 

samosprávnom kraji a s ním súvisiacich potrebných dokumentov“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s ním 

súvisiacich potrebných dokumentov:  

 spoluprácu objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme, ktorí budú 
zapojení do I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom 

kraji, a to: SR, v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR, Žilinský samosprávny 

kraj, Mesto Žilina, Mesto Čadca a Mesto Kysucké Nové Mesto pri realizácii 

Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových 

regiónoch, ktorá je premietnutá do spoločnej dohody o spolupráci, 

 prepravný poriadok IDS ŽSK, 

 štandard dátových a finančných tokov v IDS ŽSK,   

 metodika deľby tržieb medzi dopravcov v IDS ŽSK, 

 kartové štandardy IDS ŽSK Procesy pre prácu s kartou, 

 poplatok za využívanie služieb ID ŽK, s. r. o, ktorý predstavuje paušálnu kompenzáciu 
nákladov, ktoré ID ŽK, s. r. o. vzniknú pri zabezpečovaní prevádzky IDS ŽSK vo 

výške  0,01 EUR  bez DPH za skutočne zrealizovaný 1 kilometer v rámci 



 

 

integrovaného dopravného systému. Tento poplatok budú dopravcovia uhrádzať ID 

ŽK, s.r.o., a následne si ho v rámci vyúčtovania príspevku na verejnú osobnú dopravu 

refundovať u objednávateľa dopravy. 

 

Uznesenie č. 56/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA 

NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 1“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov: 

- pare. č. KN-C 7027/114, ost. plocha o výmere 62 m2 v k. ú. Žilina 

- pare. č. KN-C 7027/133, ost. plocha o výmere 74 m2 v k. ú. Žilina 

- pare. č. KN-C 7027/134, ost. plocha o výmere 27 m2 v k. ú. Žilina 

a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti VISTO ŽILINA s.r.o., 

Bánovská cesta 

8220/7A, 010 01 Žilina, IČO 47 877 359, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 

59/2021 v celkovej hodnote 12 253,06 €, ktorá bola zvýšená o cenu za vypracovanie ZP 

vo výške 223 € a za určenie trhovej hodnoty vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného 

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

susedia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a zároveň sa nachádzajú pred areálom firmy 

žiadateľa. 

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

obcí: 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadané pozemky susedia s pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa a zároveň sa nachádzajú pred areálom firmy žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 57/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA 

NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 2“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1472/948, zast. plocha 

a nádvorie, o výmere 2 m2 v k. ú. Závodie v zmysle GP č. 197/2020 a jeho odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov Anne Šipulovej, Pod Hradiskom 253/72, 010 04 Žilina a 

Rudolfovi Šipulovi, Bottova 1149/8, 014 01 Bytča, každému v podiele U, 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 152,66 €, ktorá bola zvýšená o cenu za určenie trhovej hodnoty vo výške 30 €, 

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

dôvodu osadenia vodomernej šachty pre účely stavieb na susediacich pozemkoch vo 

vlastníctve žiadateľov. 

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

obcí: 

osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o osadenie vodomernej šachty pre účely 

stavieb na susediacich pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov. 



 

 

Uznesenie č. 58/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA 

NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 4“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  

 

I. prerokovať predmetný bod až na základe predloženého odborného stanoviska 

Oddelenia dopravy. 

 

Uznesenie č. 59/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA 

NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 5“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 
I. schváliť 

dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu dodatku č. 1 k zmluve o 

budúcej kúpnej zmluve č. 110/2015 podľa nasledujúceho uznesenia, a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

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

obcí: 

Zmluva č. 110/2015, ku ktorej sa navrhuje uzatvoriť dodatok podľa samostatného 

uznesenia upravuje budúcu kúpu nehnuteľností za účelom realizácie stavby s názvom 

„Žilina - Brodno, úprava toku Brodnianka“, ktorej stavebný zámer je v súlade s 

Územným plánom veľkého územného celku Žilinského kraja a Všeobecne záväzným 

nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu veľkého Územného celku Žilinského kraja. Na predmetných 

pozemkoch tak bude vybudovaná verejnoprospešná stavba, ktorá bude v záujme 

obyvateľov mesta Žilina. 

 

Uznesenie č. 60/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA 

NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 5“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 110/2015, uzatvorenej 

medzi budúcim predávajúcim: Mesto Žilina a budúcim kupujúcim: Slovenská republika, 

správca: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 

Banská Štiavnica, 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. Predmet 

dodatku: dohoda o zmene predmetu budúcej kúpy tak, že predmetom budúcej kúpy budú 

pozemky vo vlastníctve mesta Žilina v k.ú. Brodno, a to: 

a) pare. č. KN-C 1204/4, ostatná plocha o výmere 85 m2, a to najviac v rozsahu 85 m2, 

b) pare. č. KN-C 1204/5, ostatná plocha o výmere 7 m2, a to najviac v rozsahu 7 m2, 

c) pare. č. KN-C 1204/6, ostatná plocha o výmere 2 m2, a to najviac v rozsahu 2 m2, 

d) pare. č. KN-C 784/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, a to najviac v 

rozsahu 1 m2, 



 

 
e) pare. č. KN-C 784/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, a to najviac v 

rozsahu 6 m2, 

f) pare. č. KN-C 1226/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, a to najviac v 

rozsahu 1 m2, 

g) pare. č. KN-C 1226/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, a to najviac v 

rozsahu 34 m2, 

h) pare. č. KN-C 1226/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13m2, a to najviac v 

rozsahu 13 m2, 

i) pare. č. KN-C 1226/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, a to najviac v 

rozsahu 2 m2, 

j) pare. č. KN-C 1189/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2,a to najviac v 

rozsahu 13 m2, 

k) pare. č. KN-C 1226/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 297 m2, a to najviac v 

rozsahu 297 m2, 

parcely pod písm. f) až k) vedené ako parcela pare. č. KN-E 961 (LV 2110), 

l) pare. č. KN-C 1189/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, a to najviac v 

rozsahu 16 m2, 

m) pare. č. KN-C 1189/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 199 m2, a to v rozsahu 

najviac 199 m2, 

n) pare. č. KN-C 1194/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, a to najviac v 

rozsahu 50 m2, 

o) pare. č. KN-C 1194/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, a to najviac v 

rozsahu 10 m2, 

p) pare. č. KN-C 1194/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, a to v rozsahu 

najviac 2 m2, 

q) pare. č. KN-C 1194/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2, a to v rozsahu 

najviac 191 m2, 

r) pare. č. KN-C 1226/63, vodná plocha o výmere 41 m2, a to v rozsahu najviac 41 m2, 

s) pare. č. KN-C 1189/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, a to v rozsahu 

najviac 1 m2, 

t) pare. č. KN-C 1172/438, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, a to v rozsahu 

najviac 7 m2, 

u) pare. č. KN-C 1194/21, ostatná plocha o výmere 18 m2, a to v rozsahu najviac 18 m2 

(vedená v registri „E“ ako parcela pare. č. 963 - LV č. 2110). 

Súčasťou dodatku č. 1 bude aj súhlas mesta Žilina so začatím stavebných prác na 

predmetných pozemkoch na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 61/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ A ZÁMENA 

NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 6“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve medzi budúcim zamieňajúcim Mestom 

Žilina a budúcim zamieňajúcim Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Slovenský 

vodohospodársky podnik, štátny podnik, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a 

ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

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

obcí: 

Predmetom zmluvy o budúcej zámennej zmluve podľa bodu č. 2 tohto uznesenia je 

zámena pozemkov za účelom vysporiadania pozemkov z dôvodu realizácie stavby: „ 

Úprava miestnej komunikácie v mestskej časti Brodno od konečnej zastávky MHD po 

koniec miestnej komunikácie v kú. Brodno“, ktorej stavebníkom je Mesto Žilina, a taktiež 

za účelom realizácie súvisiacej stavby: „Žilina - Brodno, úprava toku Brodnianka“, ktorej 

stavebníkom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik. Slovenská republika je vlastníkom pozemku KN-E, pare. č. 962/1, 

vodná plocha o výmere 2845 m2 v k.ú. Brodno, ktorý susedí s pozemkami uvedenými 

pod písm. a), b) a c) tohto uznesenia. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by prevod 

majetku mesta priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou pôsobil 

kontraproduktivně. 

Predmetom zámeny budú nasledovné pozemky vo výlučnom vlastníctve Mesta Žilina ako 

budúceho zamieňajúceho v k.ú. Brodno: 

a) pare č. KN-C 1189/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 199 m2, a to v rozsahu 

najviac 199 m2, 

b) pare č. KN-C 1194/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2, a to v rozsahu 

najviac 191 m2, 

c) pare č. KN-C 1226/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 297 m2, a to v rozsahu 

najviac 297 m2, oddelená z parcely pare. č. KN-E 961 (GP 1/2016 GK Skovajsík), 

zastavaná plocha nádvorie o výmere 1760 m2, 

ktoré budú zamenené za nasledovné pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v 

mene ktorej koná Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik ako budúceho 

zamieňajúceho v k.ú. Brodno: 

d) pare. č. KN-C 1226/73, vodná plocha o výmere 49 m2, a to v rozsahu najviac 49 m2, 

e) pare. č. KN-C 1226/74, vodná plocha o výmere 219 m2, a to v rozsahu najviac 219 m2, 

f) časť pare. č. KN-E 962/1 vodná plocha o výmere 2845m2, a to v rozsahu najviac 292 

m2. 

Cena za zámenu pozemkov bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý bude 

zohľadňovať skutočný záber vyššie uvedenými stavbami, ktoré budú zrealizované na 

predmetných parcelách. Súčasťou budúcej zámennej zmluvy bude súhlas oboch 

zmluvných strán so začatím realizácie diela na predmetných pozemkoch, a to na základe 

zmluvy o budúcej zámennej zmluve. 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 62/2021 

k materiálu s názvom „NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou) bod č. 8“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 3 mesiace odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti na časti pozemkov pare. č. KN-C 5841/4, zastavaná plocha a nádvorie a to v 

dotknutej časti o výmere 46 m2 a pare. č. KN-C 7926/1, zastavaná plocha a nádvorie a to 

v dotknutej časti o výmere 56 m2 v k. ú. Žilina za účelom ich využitia v rámci stavby - 

„Dočasná obchádzková trasa , ul. Vysokoškolákov a Obchodná, Žilina“, ktorá bude slúžiť 

počas rekonštrukcie existujúcej okružnej križovatky ul. Vysokoškolákov aul. Obchodná 

(samostatná stavba „Rekonštrukcia okružnej križovatky ul. Vysokoškolákov a ul. 

Obchodná“). Obchádzková trasa je vytvorená prepojením ul. Vysokoškolákov a 

Obchodná cez pozemok investora (nájomcu). Súčasťou dočasnej stavby je i stavebná 

úprava stredného deliaceho pásu v predmetnom úseku - časť pare. č. KN-C 5841/4 (ul. 

Vysokoškolákov), pričom časť pare. č. KN-C 7926/1 bude využitá v rámci napojenia 

obchádzkovej trasy na ul. Obchodná s nájomcom XLSK PROPERTIES s. r. o. , 

Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 45 964 564 za cenu vo výške l€/3 mesiace za celý 

predmet nájmu, 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 využitia uvedených 

častí pozemkov v rámci stavby „Dočasná obchádzková trasa, ul. Vysokoškolákov a 

Obchodná, Žilina“. 

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

obcí: 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o využitie častí pozemkov pre stavebnú úprava 

stredného deliaceho pásu ako i ako napojenia obchádzkovej trasy na ul. Obchodná v 

rámci stavby: „Dočasná obchádzková trasa, ul. Vysokoškolákov a Obchodná, Žilina“, 

ktorá bude slúžiť počas rekonštrukcie existujúcej okružnej križovatky ul. 

Vysokoškolákov a ul. Obchodná (samostatná stavba „Rekonštrukcia okružnej križovatky 

ul. Vysokoškolákov a ul. Obchodná“). 

 

Uznesenie č. 63/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 8“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1.   

a) zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého 

vlastníka pozemku pare. č. 1543/133, orná pôda o výmere 723 m2 v k. ú. 

Trnové, zap. na LV č. 4546, ako oprávneného z vecného bremena, 

spočívajúceho v práve vybudovania prístupovej komunikácie na pozemku - 

novovzniknutej pare. č. KN-C 1543/153 o výmere 566 m2 v k. ú. Trnové v 

zmysle GP č. 43432611-087/2021 a v práve prechodu pešo a prejazdu 

motorovými vozidlami cez pozemok. 

b) podmienkou uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena je uzatvorenie 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva 

prístupovej komunikácie za cenu 1 € v prospech mesta Žilina po jej 

skolaudovaní. Lehota na realizáciu stavby komunikácie je 5 rokov od podpisu 

dohody o vecnom bremene. Po tomto termíne v prípade nezrealizovania 

stavby vecné bremeno zanikne. 



 

 
2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ 

v prospech každodobého vlastníka pozemku pare. č. KN-C 1543/133, orná pôda o 

výmere 723 m2 v k. ú. Trnové, zap. na LV č. 4546, ako budúceho oprávneného z 

vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov: 

- pare. č. KN-C 1543/140 - orná pôda v k. ú. Trnové 

- pare. č. KN-C 1379/3 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Trnové 

- pare. č. KN-C 1379/9 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Trnové 

- pare. č. KN-C 1379/10 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Trnové 

- pare. č. KN-C 1379/11 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Trnové 

spolu v rozsahu cca 9,24 m2, strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete - 

elektrickej prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na predmetné 

pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za 

účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch a 

havárií. Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu 

Mestským zastupiteľstvom v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude 

vymedzený porealizačným geometrickým plánom, na základe ktorého bude 

vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty. 

 

Uznesenie č. 64/2021 

k materiálu s názvom „OSTATNÉ bod č. 2“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. ukončenie Zmluvy o nájme sústavy verejného osvetlenia mesta Žilina 

uzatvorenej medzi prenajímateľom: Mesto Žilina, so sídlom MsÚ: Námestie 

obetí komunizmu 1, 01131 Žilina, ICO: 00 321 796 a nájomcom: Dopravný 

podnik mesta Žiliny s.r.o., so sídlom: Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 

007 099 dňa 22.06.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.07.2009, dodatku č. 

2 zo dňa 30.03.2010 a dodatku č. 3 zo dňa 08.02.2021 písomnou dohodou 

zmluvných strán, 

2. ukončenie Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina 

uzatvorenej medzi objednávateľom: Mesto Žilina, so sídlom MsÚ: 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 a 

poskytovateľom: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., so sídlom: 

Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 007 099 dňa 22.06.2009 v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2010, dodatku č. 2 zo dňa 05.10.2011 a dodatku 

č. 3 zo dňa 08.02.2021 písomnou dohodou zmluvných strán, 

3. nadobudnutie vlastníctva k majetku - technické zhodnotenie verejného 

osvetlenia uvedenému v Špecifikácii technického zhodnotenia verejného 

osvetlenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami: 

a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: Námestie obetí 

komunizmu 1,011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 (kupujúci) a Dopravný 

podnik mesta Žiliny s.r.o., so sídlom: Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 

007 099 (predávajúci), 

b) predmet kúpy: technické zhodnotenie verejného osvetlenia uvedené v 

Špecifikácii technického zhodnotenia verejného osvetlenia, 

c) kúpna cena: kúpna cena bude určená vo výške súčtu zostatku 

nesplatenej istiny bankového úveru prijatého spoločnosťou Dopravný 

podnik mesta Žiliny s.r.o. od Všeobecnej úverovej banky, a.s., zostatku 



 

 

záväzku voči Všeobecnej úverovej banke, a.s. z titulu postúpenia 

pohľadávky a bankového poplatku za predčasné splatenie úveru presne 

vyčíslených k dátumu 16.11.2021, t. j. suma vo výške 778 871,50 EUR. 

Kúpna cena bude uhradená priamo na účet Všeobecnej úverovej banky, a.s., 

d) záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a previesť 

na kupujúceho vlastnícke právo k nemu. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 30.08.2021 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


