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ODPREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/

Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 248/7, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 43 m2 v k.ú. Žilina, ktorá bola v zmysle GP č. 137/2020 vytvorená odčlenením 
od pôvodnej parcely č. KN-C 248/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 84 m2 a jeho odpredaj 3/5 
väčšinou všetkých poslancov kupujúcemu EMIS-EM, s.r.o, so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, 
IČO: 36 408 336 za cenu určenú trhovým odhadom vo výške 500 €/m2 v celkovej hodnote 21 752 €, 
ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 195 € a nákladov za určenie trhovej ceny vo výške 30 € 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9 ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že 
tento pozemok pare. č. KN-C 248/7 v k.ú. Žilina susedí s pozemkom vo vlastníctve EMIS-EM, s.r.o. 
a bez jeho odpredania, by mesto Žilina nemohlo uskutočniť realizáciu projektu s názvom „Kreatívne 
trhovisko“.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: osobitný
zreteľ spočíva v tom, že pozemok pare. č. KN-C 248/7 v k.ú Žilina susedí s pozemkami vo vlastníctve 
EMIS-EM, s.r.o. a bez jeho odpredania, by mesto Žilina nemohlo uskutočniť realizáciu projektu 
s názvom „Kreatívne trhovisko“.

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2026 s možnosťou opakovaného predĺženia 
nájmu medzi prenajímateľom EMIS-EM, s.r.o., so sídlom Kálov 365, 010 01 Žilina, IČO: 36 408 336 
a nájomcom mesto Žilina na pozemky, a to pare. č. KN-C 248/7, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 43 m2 a pare. č. KN-C 248/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 465 m2 v k. ú. Žilina 
za nájomné vo výške 12 000 €/ročne za celý predmet nájmu za účelom realizácie projektu s názvom 
„Kreatívne trhovisko“ s tým, že prenajímateľ má po ukončení nájomného vzťahu predkupné právo 
na jednotlivé časti trhoviska za cenu určenú znaleckým posudkom.

MATERIÁL

Pre účely komplexného poskytnutia všetkých informácií k navrhovanému bodu 1. na schválenie 
odpredaja nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 248/7 v k.ú Žilina sa predkladá na 
schválenie aj uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou EMIS-EM, s.r.o.

Za účelom realizácie projektu s názvom „Kreatívne trhovisko“ sa mesto Žilina rozhodlo osloviť 
spoločnosť EMIS-EM, s.r.o. ako vlastníka pozemku pare č. KN-C 248/4, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 465 m2 v k.ú. Žilina s návrhom na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 
31.12.2026.

Pri určení ceny nájomného bola s uvedenou spoločnosťou dohodnutá suma za celý predmet nájmu 
12 000 €/ročne, ktorá je v porovnaní s trhovým odhadom za pozemok pare. č. KN-C 248/4 o výmere 
465 m2 nižšia, nakoľko trhový odhad za predmet tohto pozemku bol určený vo výške 15 000,90 €/rok.
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Cena stanovená znaleckým posudkom na nájom pare. č. KN-C 248/4 o výmere 465 m2 bola ZP 
č.3/2021 vypracovaným Ing. Igorom Nikom určená na sumu 5 500 €/rok (jednotková cena 11,80 
€/m2/rok). Určenie výšky ceny nájomného sa vzťahuje len na pozemok pare. č. KN-C 248/4 o výmere 
465 m2. Pozemok pare. č. KN-C 248/7 v k.ú. Žilina bude mesto Žilina v rámci celého predmetu nájmu 
užívať bezodplatne.

Spoločnosť EMIS-EM, s.r.o. ako prenajímateľ bude mať po ukončení nájomného vzťahu predkupné 
právo na jednotlivé časti trhoviska za cenu určenú znaleckým posudkom. Pri koncipovaní 
jednotlivých zmluvných podmienok mesto Žilina zabezpečí vo vzťahu k prenajímateľovi dostatočnú 
ochranu svojich zmluvných nárokov.

Jednou z podmienok uzatvorenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa - spoločnosti EMIS-EM, 
s.r.o. je odpredanie pozemku pare. č. KN-C 248/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 v k.ú. 
Žilina, ktorá bola v zmysle GP č.137/2020 zo dňa 22.12.2020 (PROMA INVEST) vytvorená 
odčlenením od pôvodnej parcely KN-C 248/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 84 m2 v k.ú Žilina.

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bol vypracovaný ZP č. 2/2021 Ing. Igorom Nikom 
v celkovej hodnote 6303,80 € (jednotková cena predstavuje 146,60 €/m2) ako aj trhový odhad vo 
výške 21 500 € (jednotková cena predstavuje 500 €/m2). Faktúra za vypracovanie ZP predstavuje 
sumu 195 € a náklady za určenie trhovej ceny 30 €. Po dôslednom zhodnotení všetkých dostupných 
pokladov bola celková suma za odpredanie pare. č. KN-C 248/7 určená na základe trhového odhadu 
vo výške 21 500 € navýšená o cenu za ZP, ktorý predstavuje sumu 195 € a náklady za trhový odhad 
vo výške 30 €. Celková čiastka k úhrade predstavuje sumu 21 752 €.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Pozemok - časť trhoviska, vytvorený odčlenením z p.č. KN-C 248/1 k.ú. Žilina, sa nachádza v 
Mestskej pamiatkovej rezervácii. Po odpredaní pozemku p.č. KN-C 248/7 k.ú. Žilina si mesto Žilina, 
ako nájomca, prenajme pozemok p.č. KN-C 248/4 a 248/7 k.ú. Žilina za účelom realizácie 
„Kreatívneho trhoviska“.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju novovytvoreného pozemku 
p.č. KN- C 248/7 k.ú. Žilina, upozorňuje však na skutočnosť, že súčasťou predávaného pozemku je 
aj časť studne - vodného zdroja trhoviska, čo je nutné ošetriť v rámci zmluvných vzťahov.

Žiadateľ nemá podlžnosti voči mestu Žilina.
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Realitné centrum RED, s.r.o., Námestie A. Hlinku 816/3, 010:01 Žilina, IČO: 45 654 395, DIČ: 202 307 23 48 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 53272/L 
e-mail: red@ŕed.sk, těl.: +421 41 500 7171, www.red.sk

Města Žilina
Námestie obetí komunizmu i 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 25.01.2021

Vec: Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Predmet odhadu: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v ka tastrá lnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, a to:
- pare. C-KN č. 248/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2

(odčlenená geometrickým plánom od pôvodnej parcely C-KN č. 24S/1 -zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 84m2).

Dodané podklady: Požiadavka zp dňa 21.01,2021
GP č. 137/2020 zo dňa 22.12.2020 (PRO MAIN VEST)

Trhová hodnota: jednotková hodnota pozemku ................ ................................................. . 500,- EUR/m2

pare. C-KN č. 248/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2__ ............. 21.500,- EUR

SPOLU................. ........ .......... ...... ......... ....................... ................... ........... 21.500,- EUR

Zdôvodnenie: Nehnuteľnosť sa nachádza v priamom centre mesta Žilina, na ulici Horný Val a J.M.
Geromettu v oblasti „Starej tržnice'', od Mariánskeho námestia je vzdialená cca 120 m. 
Pôvodná parcela je súčasťou veľkej plochy, ktorá bola v minulosti využívaná ako tržnica 
v centre mesta. Pozemok má tvar polkruhu a je prístupný z verejnej komunikácie. Podľa 
platného ÚPN-M Žilina je pozemok situovaný v území so zmiešanou funkciou vyššej 
a základnej občianskej vybavenosti a obytnou funkciou. Redukujúcim faktorom je menšia 
výmera a tvar pozemku.

Poučenie: Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľnosti na základe
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejné dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.
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Parcela registra C, 248/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

124/2

449/8

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 
Dátum: 29.3.2021

\ X/s-C, (1/3)



248/2

235/1

5731/2

248/3

5731/1

248/5

248/4

242/1

319/7

248/7

319/5

246/2
4k

319/4

4k
319/1

319/2

319/3



Reaiitné centrum RED, s.r.o.. Námestie A. Hlinku 816/3,010 01 Žilina, IČO: 45 654 395, DIČ: 2Q2 307 23 48 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registr: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č : 53272/L 
e mail: red@red.sk, 1eľ: -*421 'll 50C 7171, www.rec.sk

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 16.03.2021

Vec: Určenie trhovej hodnoty nájmu nehnuteľného majetku

Predmet odhadu: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, a to:
pare, C-KN č. 248/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 465 m2.

Dodané podklady: Požiadavka zo dňa 15.3,2021 
ZP č. 3/2021

Trhová hodnota: Jednotková hodnota nájmu.............................................................. ................. 32,26 EUR/m2/rok

pare. C-KN č. 248/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 465 m2........ 15.000,90 EUR/rok

SPOLU.......................................................... ................................................... .......15.000,90 EUR/rok

Zdôvodnenie: Nehnuteľnosť sa nachádza v priamom centre mesta Žilina, medzi ulicami Horný val a J.M.
Geromettu. Ide o súmernú parcelu asfaltovej plochy využívanú po dlhé roky ako mestskú 
tržnicu. Pozemok nezasahuje do okolitých komunikácií, z ktorých je priamo dostupný (vjazd 
je však obmedzený a je potrebné povolenie na vjazd do historického centra mesta). 
Pozemok tvorí svojim umiestnením súčasť historického územia centra mesta (za hranicou 
MPR - mestskej pamiatkovej rezervácie) s prevahou občianskej vybaveností. V zmysle 
platného územného plánu je pozemok situovaný v území so zmiešanou funkciou vyššej 
a základnej občianskej vybavenosti a obytnou funkciou.

Poučenie: Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe
dlhoročných skúsenosti a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.
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NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/

Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie Dodatku č. 1/ k nájomnej zmluve č. 151/2009, uzatvorenej so spoločnosťou LUZA SK, 
s. r. o., sídlo: Bulharská 1673/3, 010 08 Žilina, IČO: 52 281 710, na časť pozemku o výmere 10,8 m2 
pare. č. KN-C 7697, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina na Ul. Nanterská na dobu neurčitú, a to 
odo dňa účinnosti dodatku z dôvodu zmeny predávaného sortimentu na predaj potravinárskeho 
tovaru vrátane alkoholických nápojov - víno a pivo za cenu 225 €/m2/rok, čo predstavuje celkom 
2 430 €/ročne, 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 uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve, ktorá bola 
schvaľovaná v MZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

MATERIÁL

Spoločnosť LUZA SK, s. r. o., sídlo: Bulharská 1673/3, 010 08 Žilina, IČO 52 281 710, užíva 
časť pozemku o výmere 10,8 m2 pod predajným stánkom umiestneným na pozemku pare. č. KN-C 
7697, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina na Ul. Nanterská v zmysle nájomnej zmluvy č. 
151/2019. Svojou žiadosťou požiadala o zmenu predávaného sortimentu, a to z predaja 
potravinárskeho tovaru bez alkoholických a tabakových výrobkov na predaj potravinárskeho tovaru 
vrátane alkoholických nápojov - vína a piva na dobu neurčitú, a to odo dňa účinnosti dodatku. 
Výška nájomného za pozemok pre uvedený druh sortimentu v zmysle Uznesenia č. 146/2011 MZ zo 
dňa 21.11.2011 predstavuje sadzbu 225 €/m2/rok.
Prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. je z toho dôvodu, 
že zmluva č. 151/2019 bola schvaľovaná 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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2/

Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 10 rokov odo dňa jej účinnosti s Arboreum Garden, 
o. z., Bulharská 8527/6, 010 08 Žilina, IČO 53 519 396, na pozemky v k. ú. Žilina:
- časť pare. č. KN-C 7637/7, ostatná plocha, v rozsahu 120 m2
- pare. č. KN-C 7637/8, ostatná plocha o výmere 190 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/9, ostatná plocha, v rozsahu 180 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/11, ostatná plocha, v rozsahu 109 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/12, ostatná plocha, v rozsahu 189 m2
za účelom vybudovania komunitnej kvetinovej záhrady pre oddych a relax za podmienky, že bude 
prístupná širšej verejnosti bez oplocovania a akékoľvek úpravy typu umiestňovanie mobiliáru v okolí 
bytových domov je potrebné riešiť v súčinnosti s ÚHA mesta Žilina, za cenu nájmu 1 €/celý predmet 
nájmu/rok, 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 sa jedná o verejnoprospešnú aktivitu 
občianskeho združenia pre obyvateľov mesta Žilina.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o verejnoprospešnú aktivitu občianskeho združenia pre 
obyvateľov mesta Žilina.

MATERIÁL

Občianske združenie Arboreum Garden, o. z., Bulharská 8527/6, 010 08 Žilina, IČO 53 519 396,
požiadalo o prenájom pozemkov v k. ú. Žilina:
- časť pare. č. KN-C 7637/7, ostatná plocha, v rozsahu 120 m2
- pare. č. KN-C 7637/8, ostatná plocha o výmere 190 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/9, ostatná plocha v rozsahu 180 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/11, ostatná plocha, v rozsahu 109 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/12, ostatná plocha, v rozsahu 189 m2
za účelom vybudovania komunitnej kvetinovej záhrady pre oddych a relax pre širokú verejnosť. 
Z toho dôvodu sa aktuálne uchádzajú o grant z grantového programu Zelené oázy na podporu zelene 
v mestách. Údržbu záhrady v nasledujúcich rokoch budú financovať zo zdrojov občianskeho 
združenia (členské príspevky, dary, podiel na dani, granty a pod.) a dobrovoľníckej práce členov 
združenia a obyvateľov bytového domu Bulharská 8527/6-8. Nájomnú zmluvu žiadajú uzatvoriť na 
dobu určitú - 10 rokov odo dňa jej účinnosti za cenu nájmu 1 €/celý predmet nájmu/rok.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Podľa kapitoly 2.18.2 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
prípustné, obmedzujúce, vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch, na intenzitu ich 
využitia a regulácia využitia plôch záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení sú pozemky s p. č. 
KN- C 7637/7, 8, 9, 11 a 12 v k. ú. Žilina súčasťou funkčnej plochy 2.49.BH.01. Pre danú funkčnú 
plochu je základná funkcia obytná, v bytových domoch, medzi prípustné funkcie patrí zeleň. V 
medziblokových a vnútroblokových priestoroch sa požaduje rešpektovať plochy zelene, riešiť 
dosadbu a výsadbu zelene, zlepšiť údržbu, riešiť humanizáciu priestorov a voľnočasovej náplne 
korešpondujúcej s demografickou štruktúrou obyvateľov a pod.
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Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina konštatuje, že prenájom 
pozemkov za účelom budovania komunitnej záhrady je v súlade s ÚPN-M Žilina. Z dôvodu 
neobmedzeného prístupu obyvateľov ku verejnej zeleni v okolí bytových domov požaduje, aby 
komunitná záhrada bola prístupná širšej verejnosti bez oplocovania. Zároveň požadujeme akékoľvek 
úpravy typu umiestňovanie mobiliáru v okolí bytových domov a pod. riešiť v súčinnosti s ÚHA.
Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina súhlasí s prenájmom časti 
pozemkov pare. č. KN-C 7637/7, 8, 9,11 a 12 (o výmere cca 800 m2).

Odbor právny, majetkový a VO odporúča do podmienok nájomnej zmluvy uviesť, že nájomca je 
povinný počas celej doby nájmu starať sa o prenajatý pozemok v zmysle dohodnutého účelu.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 75/Právne/2006, uzatvorenej dňa 01.05.2006 medzi 
mestom Žilina ako prenajímateľom a občianskym združením Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom - Žilinský región, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina - Bánová, IČO 37 800 833, ako 
nájomcom, ktorým sa predlžuje doba nájmu zmluvy o 20 rokov - t. j. do 31.07.2041, predmetom 
ktorej je prenájom budovy školy č. s. 232, postavenej na pozemku pare. č. KN-C 513 v k. ú. Bánová, 
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 sa jedná o rozvoj, výchovu a vzdelávanie detí 
a dospievajúcich s poruchami autistického spektra.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):
Osobitný zreteľ spočíva vtom, že sa jedná o rozvoj, výchovu a vzdelávanie detí a dospievajúcich 
s poruchami autistického spektra.

MATERIÁL

Dňa 01.05.2006 bola uzatvorená nájomná zmluva č. 75/Právne/2006, v znení dodatku č. 1, medzi 
mestom Žilina ako prenajímateľom a občianskym združením Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom - Žilinský región, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina - Bánová, IČO 37 800 833, ako 
nájomcom, predmetom ktorej je prenájom budovy školy č. s. 232, postavenej na pozemku pare. č. 
KN-C 513 v k. ú. Bánová za účelom rozvoja, výchovy a vzdelávania autistických detí a dospelých 
formou:
- zabezpečenia vzdelávania a povinnej školskej dochádzky aj s poradenskými službami
- zriadením regionálneho centra pre autistov s prislúchajúcimi aktivitami (sociálna starostlivosť, 

poradenstvo a diagnostika, rehabilitačné služby, pracovné a iné terapie a voľnočasové aktivity, 
chránené dielne a bývanie)

- zriadením materskej školy pre autistické deti
- poskytnutím priestoru pre aktivity Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región. 
Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú - od 01.05.2006 do 31.07.2021 za cenu nájmu 0,033 € 
(1 Sk)/rok.
Občianske združenie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región požiadalo o 
predĺženie nájomnej zmluvy č. 75/Právne/2006 a dobu nájmu navrhuje predĺžiť o 20 rokov -1, j. do 
31.07.2041 s využitím na rovnaký účel nájmu ako doposiaľ.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči predĺženiu nájomnej zmluvy.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Dôvodová správa

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Žilinský región, o.z. / ďalej len
0. z.SPOSA- ŽR/ s účinnosťou od mája 2006 prevzala do nájmu od Mesta Žilina 
na základe Nájomnej zmluvy č.75/Právne/2006 budovu školy č.s 232, p.č.KN-C 
513 v k.ú. Bánová.

Účelom nájmu bola od začiatku potreba využiť tieto priestory za účelom 
rozvíjania , výchovy a vzdelávania autistických detí v zmysle popísanom v článku
1. predmetnej nájomnej zmluvy.

V priebehu mesiacov máj až september 2006 o.z. SPOSA-ŽR na vlastné náklady, 
získané prostredníctvom podielov na dani FO a PO ako aj grantov získaných na 
projekt otvorenia Regionálneho centra pre autistov, pripravila budovu školy 
k užívaniu a realizácii vzdelávania a poskytovania sociálnych služieb pre 
autistov.

S účinnosťou od 1.9.2006 v priestoroch školy , ako je už spomínané aj v našej 
žiadosti, má svoju prevádzku Súkromná základná škola s materskou školou pre 
žiakov s autizmom , Špecializované zariadenie pre osoby autizmom ako aj 
pedagogicko - psychologická poradňa, všetky prevádzkované pani PaedDR. 
Matušákovou Beátou . S týmito subjektami naša spoločnosť uzavrela 
podnájomné zmluvy v trvaní podnájmu rovnakom ako aj Nájomná zmluva 
s Mestom Žilina. Prenájom je bezodplatný.

Počas celého obdobia nájmu SPOSA-ŽR v spolupráci s PaedDR. Matušákovou 
participuje aj finančne na zveľaďovaní a úprave priestorov budovy 
a každoročne uhrádzame aj všetky revízie stanovené zákonom. Na základe 
Zmluvy o spolupráci, v súvislosti s využívaním 1 miestnosti na prízemí budovy 
pre potreby rodičov detí a samotného združenia, uhrádzame pani riaditeľke aj 
náklady spojené so spotrebou el. energie a vody vo výške 5% a plynu vo výške 
8% z celkových ročných nákladov na spotrebu týchto energií v budove.



Nakoľko deti rodičov združených v SPOSA-ŽR navštevujú tieto zariadenia 
a s pani riaditeľkou máme nadstandardně vzťahy, radi by sme aj v ďalšom 
období zachovali účel nájmu a podnájmu rovnaký ako aj spoluprácu so 
zariadeniami prevádzkovanými PaedDR. Matušákovou.



Finančné prostriedky vynaložené na prevádzku a zveľadenie budovy

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-ŽR (SPOSA-ŽR)

Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na výmenu okien, 
opravu strechy, mreže na budovu, revízie, opravy budovy- kúrenie, 

elektroinštalácii, prípojky, celková príprava budovy na prevádzku RC.

r. 2006 12.885,50€

r.2007 6.333,30€

r.2008 11.943,-€

r.2009 6.083,60€

r.2010 6.033,80€

r.2011 4.252,20€

r.2012 980,33€

r.2013 4.500,70€

r.2014 4.096,80€

r.2015 2.026,59€

r.2016 980,-€

r.2017 1.049,-€

r.2018 1.000,-€

r.2019 1.224,-€

r.2020 148,-€

Spolu: 63.536,-€



RCA-Bánová so sídlom do Stošky 8, 010 04 Žilina

Regionálne centrum autistov, ktorého zriaďovateľom je PaeDr.Beáta 
Matušáková v spolupráci s OZ Sposa-ŽR od roku 2006 zrekonštruovalo interiér 
budovy so zariadením pre triedy SZŠ s MŠ, SPŠ a SCŠPP a ŠZ.

Investície ktoré sme získali prostredníctvom 2% z daní, dobrovoľnou prácou 
rodičov detí s autizmom bez nároku na finančnú odmenu, rôznych projektov 
a aktivít, boli použité ako na interiér tak aj exteriér v okolí budovy, ako aj 
zriadenie dopravného ihriska, výsadba okrasných drevín a nová fasáda budovy.

V RCA je zabezpečený bezbariérový prístup do budovy a jej priestorov.

RCA-Bánová, ktorého súčasťou sú SZŠ s MŠ, SPŠ, SCŠPP, OZ SPOSA-ŽR 
a špecializované zariadenie pre osoby s autizmom (denné centrum) poskytuje 
dennú starostlivosť pre svojich klientov v rámci Žilinského kraja v počte cca 80 
osôb od 3 rokov po dospelosť.

V SCŠPP sme počas jedného roku poskytli terapie a poradenstvo cca 250 
klientom. Naše odborné poradenstvo a služby poskytujeme rodičom, ale aj 
pedagógom v rámci celého Slovenska či ČR.

O klientov s diagnózou PAS, sa stará tým odborných zamestnancov ako 
špeciálny pedagóg, logopéd, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, sociálny 
pracovník, psychológ, pedagogický asistent v počte 45 zamestnancov.

V prílohe pripájame finančné prostriedky vynaložené RCA a OZ Sposa-ŽR, za 
obdobie 2006-2021.



Investície RCA od 2006 -2021 - budova školy

2006

2007

198,66 
1 999,63 
1 991,63 

196,41 
265,55 

4 651,88
1 659,69
2 653,85 
1 670,15

929,43
34 881,36

93
41 887,48

2008 331,94
331,94
663,88

3 319,39
132,77

4 779,92
2009 1 000,00
2010 2 800,00

7 812,00
10 612,00

2011 5 000,00
1 000,00
3 000,00
9 000,00

2013 3 000,00
2014 563,4

1 999,47

2 450,00
5 012,87

2015 1 000,00
4 416,00
8 651,00

14 067,00
2016 1 000,00
2017 1 595,70

1 000,00
2 595,70

2018 3 000,00
2019 500
2020 1 900,00

úprava priestorov školy 
plastové okná 
školské pomôcky 
PC zostava 
didaktické hry

keramická dielňa 
učebné pomôcky 
pomôcky pre deti 
keramická dielňa 
plastové okná
odpad.rúry zubná ambulancia

elektrická preč 
výtvarné pomôcky 
ergoterapeutický materiál 
zriadenie rehabilitačnej miestnosti 
4 ks TV prijímače

rozvoj vzdelávania a zručností 
IT technológie 
zubná ambulancia

podpora aktivít pre zdrav.znevýh.deti 
rozvoj vzdelávania a zručností 
kompenzačné pomôcky

podpora aktivít pre zdrav.znevýh.deti
3 ks tablety
hydroizolácia strechy
bezpečnostná
mreža

rozvoj vzdelávania a zručností
fasáda školy
Snoezelen

rozvoj vzdelávania a zručností
rozvod internetu
rozvoj vzdelávania a zručností

interaktívna tabula
podpora aktivít pre zdrav.znevýh.deti
podpora aktivít pre zdrav.znevýh.deti



2006 - 2020

oprava
28 353,50 WC,radiatorov;omietok 
30 253,50

3 500,00 školský nábytok
2 500,00 PC technika
4 519,00 dopravné ihrisko

10 519,00

Celkom : 141 879,35

Celkom budova: 101 218,14 €
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 15 rokov odo dňa jej účinnosti na prenájom časti 
pozemku pare. č. KN-C 5132/6, ostatná plocha v k. ú. Žilina v rozsahu 31 m2, v zmysle projektovej 
dokumentácie označený parkovacími miestami č. 27 a 28, za účelom vybudovania dvoch 
vyhradených parkovacích miest pre elektromobily so záberom pozemku 30 m2 a verejne prístupnej 
nabíjacej stanice pre elektromobily so záberom pozemku 1 m2, s Tennis Point, s. r. o., Za plavárňou 
3937/1, 010 08 Žilina, IČO 36 677 761, za cenu nájmu 1 €/m2/rok, t. j. 31 €/rok, 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 žiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov a vybudovaním parkovacích 
miest s nabíjacou stanicou pre elektromobily na žiadanom pozemku sa podporí rozvoj 
elektromobility v meste Žilina.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):
Osobitný zreteľ spočíva v tom, žiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov a vybudovaním 
parkovacích miest s nabíjacou stanicou pre elektromobily na žiadanom pozemku sa podporí rozvoj 
elektromobility v meste Žilina.

MATERIÁL
Spoločnosť Tennis Point, s. r. o., Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, IČO 36 677 761, požiadala
0 prenájom časti pozemku pare. č. KN-C 5132/6, ostatná plocha v k. ú. Žilina v rozsahu 31 m2 za 
účelom vybudovania dvoch vyhradených parkovacích miest pre elektromobily so záberom pozemku 
30 m2 (každé o výmere 5 m x 3 m) a verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily so záberom 
pozemku 1 m2 na jestvujúcom parkovisku, ktoré sú v zmysle projektovej dokumentácie stavby 
„Tenisová hala Žilina, ulica Za plavárňou - rozšírenie miestnej komunikácie“ označené ako 
parkovacie miesta č. 27 a 28. Prenájom žiadajú uzatvoriť na dobu určitú - 15 rokov odo dňa jej 
účinnosti.

Žiadateľ ďalej uvádza, že pri odpredaji susediaceho pozemku pare. č. KN-C 5132/111 v k. ú. Žilina 
na stavbu tenisovej haly sa zaviazal vybudovať parkovisko na vlastné náklady v areáli tenisového 
klubu na pozemku pare. č. KN-C 5132/6, ktoré bolo vybudované a je momentálne verejne prístupné 
bez spoplatnenia za parkovanie. Náklady na realizáciu budú hradené z prostriedkov spoločnosti 
Tennis Point, s. r. o. a z prostriedkov dotácie Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.
Žiadateľje vlastníkom priľahlých pozemkov pare. č. KN-C 5132/101, 5132/111, 5132/122, 5132/145 
v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 9664.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči prenájmu časti pozemku p. č. KN-C 
5132/6 k. ú. Žilina za účelom vybudovania verejne prístupnej nabíjacej stanice pre dva elektromobily 
na parkovacích miestach č. 27 a 28.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - odd. dopravy: súhlasí 
s vybudovaním nabíjacej stanice na požadovanom pozemku a navrhuje symbolickú cenu nájmu
1 €/m2/rok, nakoľko mesto Žilina už dlhodobo podporuje rozvoj elektromobility na svojom území.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
8



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky /€r ÔODC/ 4

Parcela registra C, 5132/6
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

514&'13
BW/jt. '
r&m 8121/3

5132/4iJ80T4/5‘

32-60

[853/7’
1800/6'

[8930/5M

ľ805/7j
^799/1

r89'ľ6/7Al 5132101

ŕ1|7,98/,i:0At|l
HCäÄS/'iW

[88.07/21 A

3660/23’
.51321457/ 
S 8959/2/B

BSiaŤa
89077151-"[8674/,11Ai

8362191kSsíW
0806/,13]

PPl
0808/1.5]

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 
Dátum: 9.3.2021

(1/31



SITUÁCIA OSADENIA ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK POČAS VÝSTAVBY
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HL. INŽ. PROJEKTU ING. L.LEVICKÝ ING. HULÍN JOZEF

autorizovamý stavebný inžinier 
Nám.Ľ.Fullu 1666/19
010 08 Žilina

VYPRACOVAL: ING. HULÍN JOZEF
ZODP. PROJEKTANT: ING. HULÍN JOZEF

INVESTOR: TennisPoint sro Žilina, Za plavárňou 1

NÁZOV STAVBY: TENISOVÁ HALA ŽILINA
ULICA ZA PLAVÁRŇOU

OBJEKT: ROZŠÍRENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

STUPEŇ: DSP
DÁTUM: 01/2014
FORMÁT: 1A4
PROFESIA DOPRAVA

OBSAH VÝKRESU: DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY ROZŠÍRENIA MIERKA: Č.VÝKR.: a
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie nájomnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:

a) Zmluvné strany: mesto Žilina ako prenajímateľ a občianske združenie Slovenský skauting, 
25. zbor Vodopád Žilina, Mateja Bela 70, 010 15 Žilina, IČO: 37 804 901, ako nájomca,

b) Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 80 m2, nachádzajúce sa v budove koncovej 
stanice so súpisným číslom 8395, postavenej na pozemku KN-C 7878/9 v k. ú. Žilina na Ul. 
Vysokoškolákov,

c) Doba nájmu: nájom sa dojednáva na dobu určitú - 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy, s možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa aj bez uvedenia dôvodu s 
12-mesačnou výpovednou dobou, plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede nájomcovi,

d) Výška nájomného: 160 €/celý priestor/mesiac + náklady za služby poskytované s nájmom 
(teplo, el. energia, odvoz odpadu), ktoré si bude hradiť sám nájomca, pričom zmluvné strany 
sa zároveň dohodli na znížení výšky nájomného o prostriedky preukázateľne vynaložené na 
rekonštrukciu objektu, ktorých predpokladaná výška je približne 24 000 €, a ktoré budú 
vopred odsúhlasené zo strany prenajímateľa, všetko v zmysle harmonogramu a investičného 
zámeru vopred odsúhlasených zo strany prenajímateľa, ako aj v súlade s právoplatným 
kolaudačným rozhodnutím na rekonštrukčné práce, s tým, že bližšie podmienky budú 
dojednané v nájomnej zmluve,
v

e) Ďalšie osobitné podmienky nájmu:
I. Ku dňu podpisu nájomnej zmluvy predloží nájomca prenajímateľovi harmonogram 

rekonštrukčných prác, v ktorom vyznačí jednotlivé záväzné míľniky, spolu s investičným 
zámerom prác spojených s rekonštrukciou, ktoré dokumenty podliehajú schváleniu zo 
strany prenajímateľa.

II. Nájomca umožní zamestnancom/vodičom Dopravného podniku mesta Žilina s. r. o. 
celoročné bezodplatné používanie sociálnych zariadení nachádzajúcich sa v objekte,

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 verejnoprospešného účelu, a to činnosti združenia Slovenského 
skautingu ako dobrovoľnej, nezávislej, nepolitickej a neziskovej organizácie mladých ľudí, ktorej 
cieľom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):
Prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejnoprospešného účelu, a to činnosti združenia 
Slovenského skautingu ako dobrovoľnej, nezávislej, nepolitickej a neziskovej organizácie mladých 
ľudí, ktorej cieľom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt.
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MATERIÁL

_ _ _ v

Občianske združenie Slovenský skauting, 25. zbor Vodopád Žilina, Mateja Bela 70, 010 15
Žilina, IČO 37 804 901 (ďalej aj ako „združenie“), požiadalo o nájom nebytových priestorov o 
výmere 80 m2, nachádzajúcich sa v budove koncovej stanice so súpisným číslom 8395, postavenej 
na pozemku KN-C 7878/9 v k. ú. Žilina na Ul. Vysokoškolákov (Vlčince III - bývalé pohostinstvo 
Jama), na dobu určitú - 15 rokov, za účelom činnosti dobrovoľnej, nezávislej, nepolitickej 
a neziskovej organizácie mladých ľudí, ktorej cieľom je výchova mládeže k osobnostiam ak 
formovaniu hodnôt. Skautský zbor funguje nepretržite od roku 1990, má 130 členov a v bežný rok 
zorganizuje približne 200 stretnutí cez týždeň, 30 víkendových akcií a letný tábor. Okrem vlastnej 
výchovnej a zážitkovej činnosti sa zbor zapája aj do verejnoprospešných aktivít, nielen počas akcií 
ako čistenie mesta ku Dňu Zeme, pomoc pri udržiavaní Hričovského hradu, charitatívnej akcii so 
Žilinskou charitou a spoločnosťou Tesco. Stál aj pri zrode pravidelných čistení Žilinského lesoparku. 
Tento rok sa v spolupráci s mestským úradom zapojil formou skautskej služby v súvislosti s COVID- 
19 do koordinácie a logistiky šitia rúšok pre potreby mesta.

Združenie zároveň upozornilo na havarijný stav objektu, na ktorého rekonštrukciu bude potrebné 
vynaložiť finančné prostriedky. Združenie uviedlo, že objekt je v nevyhovujúcom stave, aj vzhľadom 
na skutočnosť, že je istú dobu nevyužívaný. Objekt nemá vyriešené vykurovanie, čo predstavuje 
problém pre fungovanie v zime a má nepriaznivý účinok na múry stavby. Okná sú už staršie a 
pravdepodobne by spôsobovali tepelné straty, niektoré sú len utesnené purpenou a nie je možné ich 
otvoriť. Sociálne zariadenia sú v nevyhovujúcom stave. Strecha je v dobrom stave, až na pár porúch, 
konkrétne zateká severovýchodný roh. Taktiež je zle utesnený odkvap (ktorý ide stredom budovy), z 
toho dôvodu vlhnú v tomto mieste múry. Rozvody elektrickej energie sú zastarané a treba preveriť 
ich spoľahlivosť. Je potrebné urobiť revízne kontroly. Združenie má záujem realizovať túto 
rekonštrukciu v nasledovných etapách:

Prvá etapa pozostáva z nevyhnutných investícií potrebných k tomu, aby bola nehnuteľnosť spôsobilá 
na užívanie. Predovšetkým výmena niektorých okien (utesnené purpenou, nakoľko sa pravdepodobne 
nedali zatvoriť), kúrenie, kde zvažujú využitie krbu, ktorý je v jednej z miestností a prípadne 
doplnenie piecky do vzdialenej miestnosti (ktorú by krb nevykúril) alebo zaviesť nútenú cirkuláciu 
vzduchu od krbu. Ďalej preverenie elektrických rozvodov a zavedenie nových/výmena starých. 
Taktiež utesniť odkvap, aby nezatékalo zo strechy a opravenie severovýchodnej časti strechy. 
Posledná nevyhnutná vec je prerobenie sociálnych zariadení.

Ďalšia etapa zahŕňa investície, ktoré nie sú nevyhnutné k užívaniu ale potrebné pre komfortné 
fungovanie v objekte. Ide o prekrytie podláh gumou, premaľovanie objektu zvnútra aj zvonku. Ďalej 
o vymenenie niektorých vnútorných dverí a prípadné zateplenie podláh.

V rámci poslednej etapy zvažujú realizovať investície, ktoré nie sú nevyhnutné, ale zhodnocujú 
objekt. Ide o vymenenie všetkých okien, nakoľko sú už pomerne staré a spôsobujú značné tepelné 
straty, namontovanie mreží na otvorený priestor pod strechou (hlavne za účelom zneprístupnenia 
tretím osobám a udržania poriadku).

Výška nákladov na rekonštrukciu bola v rámci spracovaného investičného zámeru odhadnutá na sumu 
takmer 24 000 €, všetko realizované v rámci vyššie spomínaných troch etáp.

Cena komerčného nájmu bola stanovená realitnou kanceláriou Realitné centrum RED, s.r.o., vo výške 
6 €/m2/mesiac, t. j. 480 €/celý priestor/mesiac.
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Súčasťou žiadosti združenia je aj stanovenie výšky nájomného nižšej ako je jeho komerčná výška, 
vzhľadom na spôsob fungovania a financovania združenia, ako aj vzhľadom na navrhovanú investíciu 
žiadateľa do rekonštrukcie objektu. Finálny návrh výšky nájomného zo strany žiadateľa bol 160€/celý 
priestor/mesiac + náklady na služby spojené s nájmom, ktoré bude hradiť nájomca, z ktorého 
nájomného sa ešte budú odrátavať prostriedky preukázateľne vynaložené nájomcom na rekonštrukciu 
objektu.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Slovenský skauting, 25.zbor VODOPÁD Žilina

Projektový zámer pre objekt so súpisným číslom 8395

V Žiline dňa 12.11.2020 Vypracoval: kolektív skautov 25.zboru Vodopád Žilina

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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1. Predmet rekonštrukcie:

Nebytový priestor o rozlohe 80m2 nachádzajúci sa v budove koncovej stanice so súpisným číslom 8395, 
ktorá sa nachádza na pozemku KN-C 7878/9 v katastrálnom území Žilina na ulici Vysokoškolákov 
(Vlčince III - bývalé pohostinstvo Jama).

2. Aktuálny stav objektu

Objekt je v nevyhovujúcom stave, aj vzhľadom na skutočnosť, že je istú dobu nevyužívaný. Bolo by 
potrebné skontrolovať stav elektrických rozvodov a rozvodovej skrine vzhľadom na to, že pôsobia 
zastaralo. Objekt nemá vyriešené vykurovanie, čo predstavuje problém pre fungovanie vžime a má 
nepriaznivý účinok na múry stavby.

Okná sú už staršie a pravdepodobne by spôsobovali tepelné straty, nakoľko dostatočne netesnia, 
niektoré sú utesnené len purpenou a nie je možné ich otvoriť. Sociálne zariadenia sú tiež 
v nevyhovujúcom stave, je potrebné preveriť funkčnosť zásobníka na teplú vodu. Dvere na sociálnych 
zariadeniach sú zničené a je potrebné ich vymeniť.

Strecha je v dobrom stave, až na pár porúch, konkrétne zateká severovýchodný roh. V klubovni č. 1 
tiež zateká severovýchodný roh steny a v sklade je omietka v nevyhovujúcom stave. Taktiež je zle 
utesnený odkvap (ktorý ide stredom budovy), z toho dôvodu vlhnú v tomto mieste múry. Rozvody 
elektrickej energie sú zastarané a treba preveriť ich spoľahlivosť. Je potrebné urobiť revízne kontroly.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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3. Aktuálny pôdorys objektu

Tabuľka miestností:

1.00 závetrie hlavné 14,6
1.01 chodba 12,6
1.02 Klubovňa 1 17,1
1.03 WC ženy 6,12
1.04 WC muži 5,48
1.05 kuchynka 6,3
1.06 sklad 6,9
1.07 klubovňa 2 25,5
1.08 chodba + wc - DPMŽ 5,0
1.09 závetrie DPMŽ 14,6

celková plocha 114,2 m2

4. Aktuálny stav podľa miestností:

1.01 Chodba
Je potrebné skontrolovať stav elektrických rozvodov a rozvodovej skrine, ktoré vyzerajú 
zastaralo.

1.02 Klubovňa 1
Nie je vyriešené vykurovanie miestnosti.
Okná sú v zlom stave - dostatočne netesnia a niektoré sa nedajú otvárať ani zatvárať. 
Otázny stav rozvodov elektriny.
Severovýchodný roh steny zateká.

1.03 a 1.04 WC ženv/muži
Dôsledkom zatekania vlhne múr, ktorý susedí z odkvapom (odkvap ide stredom budovy).

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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Sanita v nevyhovujúcom stave.
Odpad v nevyhovujúcom stave.
Zásobník na teplú vodu - potrebujeme preveriť jeho funkčnosť.
Zničené dvere.

1.06sklad
Omietka v nevyhovujúcom stave.

1.07 Klubovňa 2
2 okná izolované purpenou (nedajú sa otvárať).
Chýba sklo na krbe - aktuálne preto nie je možné využívať krb.

1.08 chodba + wc
Nie sú predmetom nájmu, aktuálne ich využíva DPMŽ ako WC pre šoférov vozidiel MHD. Majú 
samostatný vstup a na umývadle sú aj merače na vodu.

5. Účel využívania objektu:

Objekt chceme využívať ako priestor na pravidelné stretávanie skautov a vykonávanie ich činnosti. 
Skautská činnosť je zameraná na všestranný rozvoj osobnosti detí a dospievajúcich a ku skautskej 
činnosti patrí aj dobrovoľníctvo a zveľaďovanie okolia. V bežný rok by sme v týchto priestoroch 
organizovali približne 200 týždenných stretnutí a 15 víkendových akcií. Skauti sú väčšinou vo veku od 
8 do 20 rokov, no častokrát sa zapájajú aj starší.

6. Plán investícií:

Do priestoru plánujeme investovať v troch pomyselných etapách:

Prvá etapa zahŕňa rekonštrukciu kritických vecí ako sú napríklad niektoré okná zalepené purpenou, 
pravdepodobne pretože ich predošlí správcovia nevedeli zatvoriť. Prvá etapa tiež zahŕňa kúrenie, 
nakoľko krb v jednej z miestností je aktuálne nepoužiteľný a v ďalšej miestnosti nie je vykurovanie 
vyriešené vôbec.

položka miestnosť jednotka odhad ceny

Výmena okien utesnených purpenou 1.07 2 ks 950€

Nové sklo na krbe 1.07 1 ks 130€

Utesnenie komína (pôvodne sa asi rátalo 

so zateplením objektu)

vonku 1 ks 50 €

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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Prelepiť netesnosti na atikách 

a oplechovaniach

strecha x 500€

Vyčistiť vpuste, jednu prerobiť strecha 1 ks 300€

Pridať vykurovacice teleso (piecka) 1.02 1 ks 460€

Dorobiť komín (k piecke) 1.02 1 ks 920€

Výmena ističov v rozvodovej skrini 1.01 x 300€

Revízia elektrických rozvodov x x 100€

Revízia bleskozvodov strecha 1 ks 50€

Revízia komínov 1.02 a 1.07 2 ks 100€

SPOLU 3860C

Druhá etapa zahŕňa investície, ktoré nie sú nevyhnutné na to, aby bola nehnuteľnosť spôsobilá na 
užívanie, ale z hľadiska využívania objektu sú potrebné. Zhodnocujú stav objektu, zlepšujú jeho 
energetickú náročnosť a podobne.

položka miestnosť jednotka odhad ceny

Komplet prerobenie toaliet - vrátane 

zmeny dispozície (pôdorys v prílohe), 

demolácia, odvoz odpadu, stavebné 

úpravy - nové priečky, nový odpad, nový 

obklad, vybudovanie sprchy (lks), 3 

záchody, 3 umývadlá (2 veľké a 1 malé) 

nové dvere (5ks),...

1.03/1.04 x 4300€

Konvektory 1.01/1.02/

1.05/1.07...
4 ks 560€

Výmena okien (vrátane parapetov) 1.01/1.02/ 

1.03 /1.07

8 ks (veľké) + 3 ks 

(malé)
4200C

Výmena vstupných dverí (bezpečnosť, 

tepelné straty...)
1.01 1 ks 900€

Výmena rozvodov elektriny (kabeláž, 

vypínače, zásuvky,...)

1.01/1.02/ 

1.03/ 1.04/ 

1.05/1.07

x 1800C

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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Premaľovanie fasády, + drobné opravy x x 1500C

Oprava vonkajšieho obkladu x x 500€

Oprava oplechovania x x 500€

SPOLU 14260C

Tretia etapa zahŕňa investície, ktoré prispievajú k vzhľadu objektu a komfortu užívania ale aj 
pravidelné revízie na obdobie 10 rokov.

položka miestnosť jednotka odhad ceny

Sieťka, lepidlo, štuková omietka 

(vyspravenie podľa potreby)

všetky (nie 

komplet, cca 
105 m2)

8,60 €/m2 903€

Maľovanie miestností všetky (cca 240 
m2>

2,2€/m2 528€

Maľovanie mreží na oknách a dverách všetky x 720€

Revitalizácia okolia objektu (sedenie, 
stojany na bicykle, demontáž/oprava 

pieskoviska,...)

okolie x 850€

Výmena interiérových dverí x 4 ks 840€

Revízia bleskozvodu (vizuálna kontrola 

každý rok, revízia každé 4 roky)
x 2 x 100€

Revízia komínov (každý rok - tj. 9x) x 2 ks 900€

Revízia elektriny (každý rok . tj. 9x) x 1 ks 900€

SPOLU 5741€

7. Finančný rámec plánovaných investícií:

Celková odhadovaná suma investícií vo všetkých 3 etapách je takmer 24 000€. Pri jednotlivých 
položkách uvádzame odhad ceny na základe prvotnej obhliadky, ktorej sa zúčastnili ľudia z viacerých 
profesií (elektrikár, kúrenár, kominár, stavbár, architekt). Napriek tomu ide v tejto fáze len o hrubé 
odhady a nie sú to konkrétne cenové ponuky. Viaceré investície budú jasnejšie až po začatí prác a preto 
nie je možné vopred určiť presnú cenu.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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Navrhujeme aby sa každá položka, prípadne etapa, prešla vopred a bola odsúhlasená s investičným 
oddelením mesta.

Všetci naši členovia sa skautingu a práci s deťmi venujú dobrovoľne, bez nároku na honorár či inú 
odmenu. Skautingu sa venujú vo svojom voľnom čase, ktorý im zostáva popri škole, či zamestnaní. 
Skauting je pre deti zo všetkých sociálnych vrstiev a od detí vyberáme len minimálne ročné členské. 
Nedisponujeme preto dostatočnými finančnými zdrojmi, aby sme vedeli hradiť všetky plánované 
investície realizované externými firmami ale rátame s tým, že viaceré vieme realizovať vo vlastnej réžií 
avšak pod dohľadom skúsených odborníkov.

8. Časový rámec plánovaných investícií:

1. etapa - cca 3-5 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy
2. etapa - postupne podľa aktuálnej potreby počas celého obdobia nájmu, najmä však prvé roky 

nájmu
3. etapa - postupne podľa aktuálnej potreby počas celého obdobia nájmu, pravdepodobne až 

v neskorších rokoch

9. Prílohy

- Nový pôdorys.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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Bankové spojenie: Fio banka,a.s.; IBAN: SK85 83300000 0026 0090 7481; IČO: 3780 4901 
www.zborvodopad.sk

Slovenský skauting, 25.zbor VODOPÁD Žilina

Príloha 1: Navrhovaný pôdorys objektu, zmena dispozície sociálnych zariadení

Tabuľka miestností:

1.00 závetrie hlavné 14,6
1.01 chodba 12,6
1.02 Klubovňa 1 17,1
1.03 WC 12,31
1.05 kuchynka 6,3
1.06 sklad 6,9
1.07 klubovňa 2 25,5
1.08 chodba + wc - DPMŽ 5,0
1.09 závetrie DPMŽ 14,6

celková plocha 114,91 m2

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú - odo dňa účinnosti zmluvy s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou na pozemok pare. č. KN-C 2439/8, zast. pl. a nádv. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina 
pod existujúcou stavbou garáže sp. Ivanom Petrášom amanž. Zdenkou Petrášovou, obaja bytom 
Hlboká cesta 1692/32, 010 01 Žilina, za cenu nájmu 15 €/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 300 €, 
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 ide o pozemok, na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve 
žiadateľov a k zápisu stavby na list vlastníctva potrebujú preukázať právny vzťah k pozemku.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí):
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemok, na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve 
žiadateľov a k zápisu stavby na list vlastníctva potrebujú preukázať právny vzťah k pozemku.

MATERIÁL
v

Ivan Petráš a manž. Zdenka Petrášová, obaja bytom Hlboká cesta 1692/32, 010 01 Žilina,
opätovne požiadali o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pare. č. KN-C 2439/8, zast. pl. 
a nádv. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina (vo vnútrobloku ulíc 1. mája a Moyzesova) pod existujúcou 
stavbou garáže za účelom vybavenia zápisu súpisného čísla na list vlastníctva. Na uvedenú stavbu 
bolo vydané MsNV Žilina zo dňa 15.5.1969 Rozhodnutie o prípustnosti stavby a žiadatelia stavbu 
garáže nadobudli Notárskou zápisnicou vr. 1975. Ďalej žiadatelia uvádzajú, že pociťujú 
diskrimináciu voči ich požiadavke k vysporiadaniu pozemku, nakoľko všetkým ostatným vlastníkom 
garáží bolo v predchádzajúcich rokoch vyhovené a všetky garáže vo vnútrobloku, kde sa nachádza aj 
ich garáž, sú vysporiadané a pozemky pod nimi sú už vo vlastníctve fyzických osôb. V prípade, že 
opätovne nebude schválená ich žiadosť, sú pripravení celú záležitosť riešiť súdnou cestou.

Prvýkrát bola žiadosť prerokovaná v MZ dňa 25.06.2019. ktoré neprijalo platné uznesenie, keďže za
návrh a ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov.

Druhýkrát bola žiadosť prerokovaná v MZ dňa 02.11.2020, ktoré neprijalo platné uznesenie, keďže
za návrh a ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov.

Tretíkrát bola žiadosť prerokovaná v MZ dňa 25.02.2021, ktoré neprijalo platné uznesenie, ked’že za
návrh a ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky proti prenájmu pozemku za podmienky 
stanovenia výpovednej trojmesačnej lehoty do zmluvy o prenájme.

Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.
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7/

Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

1 schváliť

uzatvorenie Dohody o spolupráci (ďalej len „dohoda“), medzi zmluvnými stranami: mesto Žilina so 
sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 a zuuri s.r.o., so sídlom 
Štefanovičova 2970/4, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 273 857, ktorej 
súčasťou bude:

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy, 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, ktorou mesto Žilina ako 
prenajímateľ prenecháva do užívania spoločnosti zuuri s.r.o. ako nájomcovi časti pozemkov vo 
vlastníctve mesta Žilina, evidovaných v katastri nehnuteľností pre k.ú. Žilina, LV č. 1100, a to 
pozemku pare. č. 5831/2 C KN, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9731 m2 a 
pozemku pare. č. 7056/7 C KN, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12903 m2.

a) Predmet nájmu: časť uvedených pozemkov nevyhnutná na výstavbu stavebného 
objektu SO 07.B - Rozšírenie komunikácie - Cesta k Paľovej Búde, riešenie križovatky
Univerzitná, Cesta k Paľovej búde. Na Malý Diek v súlade s podmienkami 
špecifikovanými v Územnom rozhodnutí zo dňa 14.09.2020, vydanom Mestom Žilina- 
Stavebný úrad, č.s. 1581/2020-169805/2020-SÚ-BAB a v súlade s Projektovou 
dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou DAQE Slovakia s.r.o., so sídlom Pribinova 
8953/62, 010 01 Žilina, IČO: 36 848 751.

b) Doba trvania nájmu: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 
výstavby stavebného objektu SO 07.B, pričom uplynie dňom podpisu preberacieho 
protokolu zo strany mesta Žilina, ktorým mesto prevezme stavebný objekt SO 07.B - 
Rozšírenie komunikácie - Cesta k Paľovej Búde, riešenie križovatky Univerzitná, Cesta
k Paľovej búde. Na Malý Diel.

c) Nájomné: 1,- € (slovom jedno euro) za celú dobu trvania nájomného vzťahu.
d) Osobitné dojednania: Nájomca je oprávnený a prenajímateľ výslovne udeľuje súhlas 
k výstavbe stavebného objektu SO 07.B - Rozšírenie komunikácie - Cesta k Paľovej Búde, 
riešenie križovatky Univerzitná, Cesta k Paľovej búde, Na Malý Diel, v súlade 
s podmienkami špecifikovanými v Územnom rozhodnutí zo dňa 14.09.2020, vydaným 
Mestom Žilina, č.s. 1581/2020-169805/2020-SÚ-BAB a v súlade s Projektovou 
dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou DAQE Slovakia s.r.o..

2. bezodplatné odovzdanie stavebného objektu SO 07.B mestu Žilina s tým, že spoločnosť zuuri s.r.o. 
najneskôr do 5 mesiacov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt SO 
07.B vyzve mesto Žilina na prevzatie daného stavebného objektu, pričom mesto Žilina sa zaväzuje 
prevziať stavebný objekt SO 07.B najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. O odovzdaní 
stavebného objektu spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný obomi 
zmluvnými stranami.

pričom časť 1/ a časť 2/ uznesenia má platnosť 5 rokov odo dňa jeho prijatia.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento materiál sa predkladá mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že zuuri s.r.o. vybuduje stavebný objekt SO 07.B na vlastné náklady 
a tento po skolaudovaní prevedie do vlastníctva mesta Žilina bezodplatne. Stavebný objekt SO 07.B 
je vyvolanou investíciou v súvislosti s výstavbou bytového komplexu s dvomi bytovými domami s 
celkovo 68 bytmi, umiestneného na pozemku vo vlastníctve spoločnosti zuuri s.r.o., pare. KNC č. 
5038/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2629 m2, LV č. 10673, k. ú. Žilina, 
pričom toto umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím zo dňa 14.09.2020, vydaným Mestom 
Žilina - stavebný úrad, č.s. 1581/2020-169805/2020-SÚ-BAB, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
a vykonateľnosť dňa 16.10.2020. Realizácia stavebného objektu SO 07.B je vo verejnom záujme 
a záujme mesta Žilina, nakoľko túto komunikáciu budú využívať nielen vlastníci bytov v bytovom 
komplexe, ale najmä obyvatelia mesta Žilina, cestujúci z ul. Cesta k Paľovej búde, z ulice 
Univerzitná a z ulice Malý Diel.

Vzhľadom k tomu, že zatiaľ nie je presne známe, kedy žiadateľ začne s budovaním objektu SO 07.B, 
navrhujeme predĺžiť platnosť oboch častí uznesenia na 5 rokov, čo je doba, kedy je možné takmer 
s istotou predpokladať, že objekt bude vybudovaný aj skolaudovaný.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči uzatvoreniu dohody o spolupráci za 
účelom výstavby SO 07.B.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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LEGENDA PLÔCH:
* PLOCHY VOZOVKY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT ROZŠÍRENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE CESTA K PAĽOVEJ BÚDE A ROZŠÍRENIE OBRATISKA

PLOCHY VOZOVKY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT - PREPLÁTOVANIE PRI NAPOJENÍ NOVEJ A PÔVODNEJ VOZOVKY

NESPEVNENÉ PLOCHY - PLOCHY ZELENE - NÁSYPOVÉ TELESO - ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE

SPEVNENÉ PLOCHY - PLOCHY PRE NÁDOBY KOMUNÁLNEHO ODPADU Z BETÓNOVEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY

SPEVNENÉ PLOCHY - PLOCHY CHODNÍK PRE PEŠÍCH Z BETÓNOVEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY

SPEVNENÉ PLOCHY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT, VJAZD K OBJEKTOM ZUURI

PLOCHY ODVODNENIA - BETÓNOVÁ TBM TVAROVKA TBM 1-60 DO BET. LÔŽKA

EXISTUJÚCE PLOCHY VOZOVIEK

EXISTUJÚCE PLOCHY CHODNÍKOV

EXISTUJÚCE PLOCHY VOZOVIEK NA VYBÚRANIE - VYBÚRANIE VOZOVKY A NÁSLEDNÉ ZATRÁVNENIE, ZAHUMUSOVANIE 

EXISTUJÚCE PLOCHY VOZOVIEK NA VYBÚRANIE - FRÉZOVANIE DO SKLONU + VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY VOZOVKY Z ACO 11 HR. 50mm 

OBJEKTY SO 01 A SO 02 (ZUURI)

OBJEKT SO 03 (SAMAVU)

LEGENDA ČIAR A SYMBOLOV:
----------------  POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE (EXISTUJÚCI STAV)

KATASTRÁLNA MAPA, HRANICE PARCIEL, STAV KN-C

---------------- RIEŠENÁ DOPRAVNÁ STAVBA

NOVÝ BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM - VYVÝŠENÝ NA +120mm 

NOVÝ BETÓNOVÝ ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK BEZ SKOSENIA - ZAPUSTENÝ NA +-0mm

HRANICE PARCIEL VLASTÍKOV, STAV KNC

ZÁKAZKA:

NOVOSTAVBA - BYTOVÝ DOM V ŽILINE, BYTOVÝ 
KOMPLEX V ŽILINE

daqe
DAQE SLOVAKIA s.r.o.

Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 
+421 908 047 197 
pitonak@daqe.sk 
+421 904 274 782 
vons@daqe.sk

0BJMb ROZŠÍRENIE KOMUNIKÁCIE - CESTA K PAĽOVEJ BÚDE, RIEŠENIE KRIŽOVATKY UNIVERZITNÁ, CESTA K PAĽOVEJ
BÚDE, NA MALÝ DIEL, SO 03 • DOPRAVNÉ NAPOJENIE NA ULICI CESTA K PAĽOVEJ BÚDE, SPEVNENÉ PLOCHY

VÝKRES OBALOVÝCH KRIVIEK
ČÍSLO ZÁKAZKY: 20-180V
DÁTUM: 10/2020

INVESTOR: Zuuri, s.r.o., Hálková 3, 010 01 Žilina + Samavu, s.r.o., Hálková 3, OlO 01 Žilina STUPEŇ: DSP
KRAJ: ŽILINSKÝ OKRES: ŽILINA K.Ú.: ŽILINA MIERKA: 1:330

MANAŽÉR. PRO JEKTU:

ING. ARCH. PETER DUNAJOVEC

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. PETER VONŠ

FORMÁT 8xA4
ČÍSLO PRÍLOHY:

06
SÚPRAVA:

NAVRHOL - VYPRACOVAL:
ING. PETER VONŠ

KONTROLOVAL:
ING. LUKÁŠ ROLKO
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VECNÉ BREMENÁ
schvaľované nadpolovičnou väčšinou

1/

Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov pare. č. KN-C 
4875/9 a pare. č. KN-C 4874/2 v k. ú. Žilina ako oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva 
v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov v k. ú. Žilina:
a/ pare. č. KN-C 4888/1, ostat. pl. v rozsahu 6 m2 (diel „1“ GP) 

pare. č. KN-C 4888/1, ostat. pl. v rozsahu 32 m2 (diel „2“ GP) 
pare. č. KN-C 5829/1, zast. pl. v rozsahu 24 m2 (diel „3“ GP) 

strpieť uloženie inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky vrátane osadenia vodomernej šachty 
a elektrickej NN prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup na pozemok v ktoromkoľvek čase 
a ročnom období za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie v rozsahu grafickej časti GP č. 
43432611-183//2020
b/ novovytvorenej parcely č. KN-C 5829/33, zast. pl. v rozsahu 11 m2 v zmysle GP č. 43432611— 
183//2020 strpieť vybudovanie prístupovej cesty, ako i právo prechodu a prejazdu motorovými 
vozidlami

za jednorazovú odplatu určenú ZP 7/2021 vo výške 2 518,37 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo 
výške 220 €.

MATERIÁL

Radek Macháň a manž. Silvia Macháňová, obaja bytom Višňové 823, 013 23 Višňové, požiadali 
o zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkových 
nehnuteľností pare. č. KN-C 4875/9 a pare. č. KN-C 4874/2 v k. ú. Žilina, zapísaného na LV č. 
10574, ako oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených 
pozemkov v k. ú. Žilina:

a/ pare. č. KN-C 4888/1, ostat. pl. v rozsahu 6 m2 (diel „1“ GP) 
pare. č. KN-C 4888/1, ostat. pl. v rozsahu 32 m2 (diel „2“ GP) 
pare. č. KN-C 5829/1, zast. pl. v rozsahu 24 m2 (diel „3“ GP) 

strpieť uloženie inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky vrátane osadenia vodomernej šachty 
a elektrickej NN prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup na pozemok v ktoromkoľvek čase 
a ročnom období za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie v rozsahu grafickej časti GP č. 
43432611-183//2020, vypracovaného Ing. Radomír Blažek - Geodetic

b/ novovytvorenej parcely č. KN-C 5829/33, zast. pl. v rozsahu 11 m2 v zmysle GP č. 43432611- 
183//2020 strpieť vybudovanie prístupovej cesty, ako i právo prechodu a prejazdu motorovými 
vozidlami.
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Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný ZP č. 7/2021 Ing. 
Adriána Bukovca vo výške 2 298,37 €. Faktúra za vypracovanie ZP predstavuje 220 €. Celková 
čiastka je 2 518,37 €.

Útvaru hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena 
v súvislosti s plánovanou výstavbou rodinného domu.

Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - doprava
ako príslušný cestný správny orgán na základe záväzného stanoviska OR PZ SR - ODI v Žiline 
a vyjadrenia spoločnosti poverenej správou miestnych komunikácií Žilinské komunikácie, a. s. 
súhlasí v zmysle § 3b ods. 3 cestného zákona so zriadením vjazdu z miestnej komunikácie ul. Na 
Malý diel na susednú nehnuteľnosť pare. č. KN-C 4875/8,9,10 a 4874/3,4 v k. ú. Žilina za účelom 
spevnených plôch a dopravného napojenia pozemku investora s existujúcou miestnou komunikáciou.

Žiadatelia prostredníctvom podpísaného čestného prehlásenia vyhlásili, že nie sú vlastníkmi 
nehnuteľností nachádzajúcich sa pod verejnými priestranstvami, stavbami, prípadne inými 
hnuteľnými a nehnuteľnými vecami vo vlastníctve mesta Žilina v rámci mesta Žilina a k nemu 
prislúchajúcich katastrálnych území.

Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

1/

uzatvorenie zmluvy o zriadení dočasného vecného bremena „in personám“ medzi mestom Žilina ako 
povinným z vecného bremena a Pintado, s.r.o., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, ICO 
47 368 179, ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených 
častí pozemkov v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 32/2021:
- pare. č. KN-C 5951/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 121m2 (diel „4“ GP)
- pare. č. KN-E 954/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 30 m2 (diel „2“ GP)
- pare. č. KN-E 954/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 65 m2 (diel „3“ GP)
- pare. č. KN-E 954/7, ostatná plocha, v rozsahu 377 m2 (diel „1“ GP)

strpieť vstup, realizáciu a výstavbu spevnených plôch, prvkov zelenej infraštruktúry, súvisiacich 
stavebných prác a zriadenie staveniska za jednorazovú odplatu určenú ZP č. 32/2021 vo výške 
2 098,10 €. Vecné bremeno sa zriaďuje po dobu 2 rokov od právoplatnosti rozhodnutia mesta Žilina
- stavebného úradu o povolení stavby „SO 07 Komunikácie a spevnené plochy a SO 08 Zeleň 
a sadové úpravy“, vychádzajúceho z rozhodnutia mesta Žilina - stavebného úradu o umiestnení 
stavby č. 757/2020-145577/2020-SU-BO zo dňa 03.06.2020, potvrdené rozhodnutím Okresného 
úradu Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2021/005959-005,

2/

nadobudnutie vlastníctva k majetku a uzatvorenie darovacej zmluvy s týmito podstatnými 
náležitosťami:

a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1,011 31 
Žilina, IČO: 00 321 796 (obdarovaný) a Pintado, s.r.o., so sídlom Bôrická cesta 107, 
010 01 Žilina, IČO 47 368 179 (darca),

b) predmet daru: stavebné objekty, ktoré darca vybuduje vrámci stavby „Bytový dom 
Murgašova ulica“ v súlade s právoplatným rozhodnutím mesta Žilina - stavebného 
úradu o umiestnení stavby č. 757/2020-145577/2020-SU-BO zo dňa 03.06.2020, 
potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2021/005959- 
005, a to:

• SO 07 Komunikácie a spevnené plochy,
• SO 08 Zeleň a sadové úpravy,

c) záväzok darcu odovzdať obdarovanému predmet daru a previesť na obdarovaného 
vlastnícke právo k nemu.

pričom časť 2/ uznesenia má platnosť 5 rokov odo dňa jeho prijatia.
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MATERIÁL
v v

Spoločnosť Pintado, s.r.o., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, ICO 47 368 179, požiadala 
o zriadenie dočasného vecného bremena „in personám“, spočívajúceho v povinnosti mesta Žilina ako 
povinného z vecného bremena strpieť na zaťažených častiach pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina 
v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 32/2021:
- pare. č. KN-C 5951/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 121 m2 (diel „4“ GP)
- pare. č. KN-E 954/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 30 m2 (diel „2“ GP)
- pare. č. KN-E 954/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 65 m2 (diel „3“ GP)
- pare. č. KN-E 954/7, ostatná plocha, v rozsahu 377 m2 (diel „1“ GP)
po dobu 2 rokov od právoplatnosti rozhodnutia mesta Žilina - stavebného úradu o povolení stavby 
„SO 07 Komunikácie a spevnené plochy a SO 08 Zeleň a sadové úpravy“, vychádzajúceho 
z rozhodnutia mesta Žilina - stavebného úradu o umiestnení stavby č. 757/2020-145577/2020-SU- 
BO zo dňa 03.06.2020, potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OVBP2- 
2021/005959-005, vstup, realizáciu a výstavbu spevnených plôch, prvkov zelenej infraštruktúry, 
súvisiacich stavebných prác a zriadenie staveniska, a to v prospech oprávneného z vecného bremena 
spoločnosť Pintado, s.r.o. Zároveň má žiadateľ záujem zrealizované stavebné úpravy na pozemkoch 
mesta Žilina previesť bezodplatne do vlastníctva mesta Žilina a prispieť tak k zhodnoteniu majetku 
mesta, jeho zelených plôch, infraštruktúry pre peších a cestnej infraštruktúry, ako aj odpadového 
hospodárstva pre separovaný zber.

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný ZP č. 32/2021 Ing. 
Igora Brezianského vo výške 2 098,10 €.

Odbor právny, majetkový a VO
Nakoľko objekty, ktoré budú predmetom prevodu, dnes ešte nie sú vybudované, navrhujeme predĺžiť 
platnosť časti 2/ uznesenia na 5 rokov, čo je doba, kedy je možné takmer s istotou predpokladať, že 
objekty budú vybudované aj skolaudované.
r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Spoločnosť Pintado s.r.o má záujem v súlade s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby 
„Bytový dom Murgašova ulicaý č. 757/2020-145577/2020-SU-BO zo dňa 03. 06. 2020, potvrdené 
rozhodnutím Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2021/005959-005, právoplatné 08. 02. 2021 
realizovať stavebné objekty SO 07 Komunikácie a spevnené plochy a SO 08 Zeleň a sadové úpravy, 
ako aj realizáciu odpadového hospodárstva na separovaný zber formou polozapustených kontajnerov. 
Vecné bremeno sa podľa predloženej dokumentácie dotkne parciel JCN-C 6696/18(E 954/7), 
6696/18(954/y, 5951/1,1248/1(E954/1) k.ú. Žilina vo vlastníctve mesta Žilina.
UHA mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu dočasného vecného bremena na dotknutých 
pozemkoch mesta v prospech spoločnosti Pintado s.r.o.

Žiadateľ prostredníctvom podpísaného čestného prehlásenia vyhlásil, že nie je vlastníkom 
nehnuteľností nachádzajúcich sa pod verejnými priestranstvami, stavbami, prípadne inými 
hnuteľnými a nehnuteľnými vecami vo vlastníctve mesta Žilina v rámci mesta Žilina a k nemu 
prislúchajúcich katastrálnych území.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.

18



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky A SODC/ <■£

Parcela registra C, 5951/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

418/a1418/181441/;
1418/11

1450/2

450/1 1418/21418/16
CUj

1418/10

1418/14

6696/18 5951/11245/8

1418/11248/11245/10

[45/40
1249/2 1254/1

1252/1
1245/1

1255/7
1245/4

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 
Dátum: 29.3.2021

(1/3)



l4
î
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výmer ku geometrickému plánu č. 32/2021 Strana 1/1

ä

Číslo i
Výmera Druh

D
i k od Číslo Výmera

Druh Vlastník

parcely
pozemku

e parcele m2 parcely m2
parcely o

pozemku (iná opráv os

KN - E I KN ha m2 I číslo číslo ______ ha m2 kód adresa (s

r káv n
t'mena

5951/1 1359 zasfav.pl 5951/1 zastav.pi doterajší

954/1 804 zastav.pi 30 (954/1 894 zastav.pi) doterajší

954/7 2436 ostat.pt. (954/7 2436
.......

osfat.pl) doterajší

4689 4689

I I i
PODĽA REGISTRA C KtV

1248/1 296 zastav.pi 1248/1 296 zastav.pi doterajší
18

5951/1 1359 zastav.pt. 5951/1 1359 zastav.pi doterajší
22

6696/18 9272 zastav.pt. 6696/18 9272 zastav.pi doterajší

— 22—-"---------
1 0927 ' -d

ojnikm Zriaďuje sa vetné bremeno na dobu určitú vo vyznačenom rozsahu na pozemku C-KNp.č. 5951/1 a E-KNp.č. 954/1, 954/7pre potreby organizácie výstavby 
pre bytový dom Murgašova.

[)da. kód spôsobu využívánu pozemkov.
18-Dvor
22 - Cesty a komunikácie, chodník, parkovisko a ich súčasti
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako budúcim 
povinným z vecného bremena a KG Murgašova, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 
Žilina, IČO 52 306 224, ako investorom stavby „Bytový dom Murgašova ulica“, ktoré spočíva v 
povinnosti vlastníka zaťažených častí pozemkov v k. ú. Žilina, a to:
- pare. č. KN-E 954/7, ostatná plocha, v rozsahu cca 121,43 m2
- pare. č. KN-C 1245/11, ostatná plocha, v rozsahu cca 8,83 m2
- pare. č. KN-C 5951/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 66,59 m2
- pare. č. KN-E 954/1, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu cca 30,71 m2
- pare. č. KN-C 1255/6, ostatná plocha, v rozsahu cca 3,23 m2, pričom spoluvlastnícky podiel mesta 
Žilina na pozemku je 353/1529,

strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskej siete NN, optochráničky a trafostanice, 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, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 
Žilina, IČO 36 442 151. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom, na 
základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

MATERIÁL

Spoločnosť KG Murgašova, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO 
52 306 224, ako investor stavby „Bytový dom Murgašova ulica“ v súlade s právoplatným 
rozhodnutím o umiestnení stavby č. 757/2020-145577/2020-SU-BO zo dňa 03.06.2020, potvrdené 
Okresným úradom Žiline č. OU-ZA-OVBP2-2021/005959-005, právoplatné 08.02.2021, požiadala 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta Žilina v k. 
ú. Žilina, a to:
- pare. č. KN-E 954/7, ostatná plocha, v rozsahu cca 121,43 m2
- pare. č. KN-C 1245/11, ostatná plocha, v rozsahu cca 8,83 m2
- pare. č. KN-C 5951/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 66,59 m2
- pare. č. KN-E 954/1, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu cca 30,71 m2
- pare. č. KN-C 1255/6, ostatná plocha, v rozsahu cca 3,23 m2, pričom spoluvlastnícky podiel mesta 
Žilina na pozemku je 353/1529,

v prospech tretej osoby, a to budúceho oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, 
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO 36 442 151, spočívajúceho v povinnosti mesta Žilina 
ako vlastníka zaťažených častí pozemkov a ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť 
uloženie a prevádzkovanie inžinierskej siete NN, optochráničky a trafostanice, 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, výmeny elektrickej siete alebo jej časti. Presný rozsah vecného bremena bude 
vymedzený geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na 
určenie jednorazovej odplaty.
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Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena bude po vyhotovení geometrického plánu a 
znaleckého posudku opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

Odbor právny, majetkový a VO:
Nakoľko pozemok pare. č. KN-C 1255/6, ostatná plocha v k. ú. Žilina, je zapísaný 
v spoluvlastníckom podieli 353/1529 v prospech mesta Žilina, je potrebné k účinnosti zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, aby zmluvu podpísali aj ostatní spoluvlastníci 
pozemku, evidovaní na LV č. 7124.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Spoločnosť KG Murgašova, s.r.o má záujem v súlade s právoplatným rozhodnutím o umiestnení 
stavby „Bytový dom Murgašova ulica" č. 757/2020-145577/2020-SU-BO zo dňa 03. 06. 2020, 
potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2021/005959-005, právoplatné 
08. 02. 2021 realizovať stavbu predmetného bytového domu. V tejto veci je potrebné rozšírenie 
distribučnej sústavy.
Spoločnosť podala žiadosť o zriadenie vecného bremena - schválenie a uzatvoreniezmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Žilina za účelom 
umiestnenia a prevádzkovania inžinierskej siete NN a trafostanice v prospech Stredoslovenská 
distribučná a.s.

v

UHA mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu dočasného vecného bremena na dotknutých 
pozemkoch mesta v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská 
distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

ÚHA odporúča v rámci uzavretia zmluvy požadovať predloženie porealizačného zamerania 
trasovania sietí v digitálnej forme (vo formáte GIS) Mestu Žilina.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena 
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, ICO 36 442 151, 
spočívajúce v povinnosti mesta Žilina ako povinného z vecného bremena strpieť na svojich 
pozemkoch v k. ú. Bánová v zmysle grafickej časti geometrického plánu č.85b/2019 (ďalej len „GP“) 
uloženie inžinierskych sietí (elektrického vedenia NN) spolu s ochranným pásmom pre stavbu: 
„Žilina - Bánová - Zahustenie TS ul. Blahová“ v nasledovnom rozsahu: 

pare. č. KN-C 1337/1 v rozsahu 4 m2 (GP diel 1) 
pare. č. KN-C 1386/3 v rozsahu 9m2 (GP diel 2) 
pare. č. KN-C 1391/1 v rozsahu 68 m2 (GP diel 3 a 4) 
pare. č. KN-C 1392 v rozsahu 7 m2 (GP diel 5).

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., so sídlom Pri 
Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO 36 442 151, 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“. V zmysle GP 202-20/2017 sa 
jedná o pozemky v nasledovnom rozsahu:

pare. č. KN-C 1337/1 v rozsahu 4 m2 
pare. č. KN-C 1391/1 v rozsahu 67 m2 
pare. č. KN-C 1392 v rozsahu 16 m2.

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bola na základe znaleckého posudku č. 081/2017 
stanovená vo výške 234,90 €. Uvedená suma bola zo strany oprávneného z vecného bremena mestu 
Žilina riadne uhradená.

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.

V zmysle vyššie uvedeného 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 vecného bremena, ktorá bude reflektovať porealizačné zameranie stavby: „Žilina- Bánová 
- zahustenie TS ul. Blahová“. Vzhľadom na to, že jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena 
vo výške 234,90 € bola mestu Žilina už uhradená, pristupuje sa k uzatvorenie bezodplatnej zmluvy 
o zriadení vecného bremena.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
predmetných pozemkoch v zmysle GP.

Žiadateľ nemá voči mestu Žilina podlžnosti.
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Uznesenie č._/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako budúcim povinným z 
vecného bremena a spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom Bôrická 
cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO 36 672 297, ako investorom stavby „Považský Chlmec - stoková sieť
- zmena stavby pred dokončením II. etapa“, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených častí 
pozemkov v k. ú. Považský Chlmec:
- pare. č. KN-C 2393, zast. plocha, v rozsahu 207 m2 (diel „1“ GP)

v zmysle GP č. 242/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 06.11.2020
- pare. č. KN-C 2393, zast. plocha, v rozsahu 236 m2 (diel „6“ GP)
- pare. č. KN-C 2400/3, zast. plocha, v rozsahu 197 m2 (diel „1“ GP) 
v zmysle GP č. 248/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 25.11.2020
- pare. č. KN-C 2402/2, zast. plocha, v rozsahu 109 m2 (diel „2“ GP)
v zmysle GP č. 251/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 07.12.2020

strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení, ich ochranných a bezpečnostných 
pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a strpieť prechod a prejazd za účelom 
údržby a opravy plynárenských zariadení cez pozemky v rozsahu vymedzenom v porealizačnom GP 
č. 242/2020, GP č. 248/2020, GP č. 251/2020, a to v prospech SPP - distribúcia, a.s., so sídlom 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739, ako budúceho oprávneného z vecného 
bremena, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom č. 3/2021 vo výške 9 667,45 €.

MATERIÁL

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57
Žilina, IČO 36 672 297, ako investor stavby „Považský Chlmec - stoková sieť - zmena stavby pred 
dokončením II. etapa“ zrealizovala v zmysle platného stavebného povolenia preložky plynového 
potrubia, v k. ú. Považský Chlmec a požiadala o zriadenie vecného bremena k pozemkom mesta 
v rozsahu vyznačenom v porealizačnom geometrickom pláne v prospech tretej osoby, a to budúceho 
oprávneného z vecného bremena SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO 35 910 739, spočívajúceho v povinnosti mesta Žilina ako vlastníka zaťažených častí 
pozemkov v k. ú. Považský Chlmec:
- pare. č. KN-C 2393, zast. plocha, v rozsahu 207 m2 (diel „1“ GP)

v zmysle GP č. 242/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 06.11.2020
- pare. č. KN-C 2393, zast. plocha, v rozsahu 236 m2 (diel „6“ GP)
- pare. č. KN-C 2400/3, zast. plocha, v rozsahu 197 m2 (diel „1“ GP) 
v zmysle GP č. 248/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 25.11.2020
- pare. č. KN-C 2402/2, zast. plocha, v rozsahu 109 m2 (diel „2“ GP)
v zmysle GP č. 251/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 07.12.2020

strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení, ich ochranných a bezpečnostných 
pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a strpieť prechod a prejazd oprávneného 
z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení cez pozemky v rozsahu 
vymedzenom GP č. 242/2020, GP č. 248/2020, GP č. 251/2020.
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Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný ZP č. 3/2021 Ing. 
Jána Milatu vo výške vo výške 9 667,45 €.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina súhlasí so zriadením vecného bremena v rozsahu a 
vymedzení podľa geometrických plánov.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky JC s

Parcela registra C, 2393
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Považský Chlmec

24JP0/3£68/9.
rJ87 '265/5 43/39J

144/411p3/28J
£67/11

£66/7

■222/3

317/2

Í16.V46/45

219/42'
lO i

K J*W47Í47*|21;7Ž38]

(216/3 6J

456/59(21474
2 1 5721

‘215/44]
H 310/13

r 'T
310/4.148/49'

310/14

[87,6/51

494/31 39374'27z/z; [149/5'ľ

310/2
1154/3

,156753.191/50
192/48

8,16/7

10/11

310/12 '

' 310/3^55/5;

259

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony. 
Dátum: 26.3.2021

(1/2)



Li * *

y&í)!-i?41 M® U -í.»- ,-0.;a I

ň* vsl|



ýkaz nmer ku geometrickému plánu č. 242/2020 Strana i/1
VÝKAZ VÝMER

Doterajií síf!¥ Zmeny | Nový stav

Číslo

nera Druh

pozemku

D
i

e
I

k

parcels

číslo

m2

od

parcely

číslo

m2
Číslo

parcely

Výmera Druh

pozemku

Vlastník

(iná opráv, osoba)

adresa (sídlo)

listu
vlast.

parcely
vý

LV KM - E KM ha m2 ha m2 kód

S T r VPRÁvwv

2815

253

zastav.pi

záhrada

kVčísisnisí■ozsahu í ecnéhobmiens
2393

(271

2815

253

zastav.pi.
22

záhrada)

doterajší

doterajší

S83

1645 271

2393 1

2

2393

271

207

4

Spolu

STA VPQDĽŔ REGÍSTRA

3068

C KN

211

2438

2393

3068

2070

2815

zasiav.pl
22

zastav.pi.
22

........... "........ “—í

doterajší

doterajší963

2438

2383

2070

2815

zastav.pi.

zastav.pi.

bfjúki 4885 j 4885

PoziÉDÉK Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí (plynovod) a k nim prislúchajúcim ochranným a bezpečnostným 
pásmam v zmysie platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a rečnom obdob! na pameiu 
C-KNč 2393a E KM p. č. 271 vo vyznačenom rozsahu v prospech SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 i i Bratislava 28.

Ĺegen^rkódMscMyi/iÉÍMiiapozenikoy:
22 - Cesty a komunikácie, chodník, parkovisko a ich súčasti

t.č. S.76-1997



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky soúc/ J~

Parcela registra C, 2400/3
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Považský Chlmec

156/20,
577ŽI8J

dm
m iA7i

T/ //
^41/10 // 474 */27/5Ä4/20^

27/10)

.126/5]
|125A3‘878/1 Ô]

,130/9]

r4l9/,1i1
ŕ#

TSfo^235/6' 432/17239/fl
84Ô7TÍ' k240A1 6j ^Iw21j13341a[238/5'

■241/ľÍ4!
-231/1 135/23'

r%248/7<
’236/4

440/18, 242/12)••a/j / f230/lVL36/25J237(3

.137/274243/1ÔM244/8h
/ J 0*1 J 166/21.2294161

138/29
[245/4]256/10];60/ia 4-39/31[255/14]

<257/61
£246/3!60/12tf .140/33,

227/20
141/35,

2617,17, [25918} 258/4;'262/T51
263/13]

^901/9]264/3]

*265/5] ,143/39]
gl.6/7,280/15]

[144/4 ľ
[269/J9267/A1 •vVv-t

-162/5 v[9067,12128.1716]
266/7,

*- I U. ♦ ■ PM®

[221732]
146/451

239/42]
459713,5’tV/ /

,220/34]
218A4U 21,7/38] ň47/47i

458/1.1-211/10
212/8^0^213/6)/ 149,1 

[214/4J j456/59qi
215/2) 157/á215/44

ľlľ96/9' .T48749] 1156/^

4/5

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 
Dátum: 26.3.2021

(1/2)
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/kaz výmer ku geometrickému piánu č 248/2020 Strana h

D®t@ir£|lí BtSkf J dSii-ľísnv Nový stav

Číslo

Výmera Druh

pozemku

D
i

3
I

k

parcele

číslo

om*

od

parcely

číslo

m2

'

Číslo

parcely

Výmera Druh

pozemku
PK

vložk parcely

J3L PK KN ha m2 ha m-2 kód
. 1 i ~

| S7>W PRÁVNY JE TOTOŽNÝ S REGISTRO M C KN
Vyčíslenie rozsahu rečného bemens

i 564 70 137 zastav.pl. 70 8 ! 70 137 zastav.pl
15
10

2236 71 156 zastav.pl i 71 15 71 156 zastav.pl
15
10

: 31 72 68 záhrada 4 72 12 72 68 záhrada

172 323 46 zasiav.pl 5 323 t 323 46 zastav.pl
22

355 328/1 286 zastav.pl 7 328/1 3 328/1 286 zastav.pl
15

963 2393 2815 zasiav.pl 6 2393 236 2393 2815
!U

zasfav.pl
v 22

963 2400/3 v 1321 zastav.pl 1 2400/3 197 2400/3 1321 zastav.pl
22

Spolu 4828 472 4829

Vlastník

(iná opráv, osoba) 

adresa (sídlo)

doterajší

doterajší

doterajší

doterajší

doterajší

doterajší

doterajší

Poznámka: Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí (plynovod) a k nim prislúchajúcim ochranným a bezpečnostným 
pásmam v zmysle pistných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na parcelu 
C-KN č. 70, 71, 72, 323, 323/1, 2393 a p. č 2400/3 vo vyznačenom rozsahu v prospech SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b, 325 i 1 Bratislava 26.
C-KNparcela č. 71 doterajšieho stavu: Na parcele č. 71 je vedená na Ĺ V2236 stavba č.s. 225(dom).
C-KN parcela č. 70 doterajšieho stavu: Na parcele č. 70 ja vedená na Ĺ V564 stavba č.s. 253 (dom).
C-KN parcela č.328/1 doterajšieho stavu: Na parcele č. 328/1je vedené na L V355stavba č.s. 141 (dom).

Legenda; kód spôsobu využívania pozemkov:
15 - Bytová budova so súpisným číslom 
4 - Pestovanie zeleniny ovocia alebo okrasná zeleň 

22- Cesty a komunikácie, chodník, parkovisko a ich súčasti

kód é'uhu stavby:
10 - Rodinný dom

Í.Č. 6.76-1997



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky /< goats S

Parcela registra C, 2402/2
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Považský Chlmec

P480/39 ^12/ IU 
. # 112

765/4 764/4
32074]

37673*

385/2

[294/5
r97//

'298/13
[293/3]

417/101

797/5
I f , ■ 9
38 6/,13]

793/3 /7ÍÄ/1V

202/2

395773
798/6

79297/11

387/45*

390/83/2

206/22

,207/20^9/2 - I

Í88'f/7Ä1

803/4 204/25
204/1 303/23]

>202/21

301/19
223^3218/2796/1 798/8

768/

/ 189/1

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 
Dátum: 26.3.2021

(1/2)





Výkaz výmer ku geometrickému plánu č. 251/2020

Doterajší stav

Strana í/\

tfÝKAZ VYMER

/íslo

listu
vlast.

LV

parcely

CN - KN

STAV PRÁVNY

1557

2136

1712

Spolu

799

2402/2

240273

Výmera

ha m2

1798

168

82

2048

Druh

pozemku

zastav.pi 

zastav.pi 

orná pôda

STAV PODĽA REGIS IRA C KN

1557

2136

Spolu

2402/2

2402/3

2402/14

2404/8

1798

168

52

458

2476

zastav.pl.

zasiav.pl.

zastav.pi.

zastav.pi.

Zrnem,

parcele

číslo

od

parcely

číslo

Vyčíslenie rozsahu vecného břemena
2402/2

2402/3

799

109

48

47

204

>vv stav

Číslo

parcely

2402/2 

2402/3 

(799

2402/2

2402/3

2402/14

2404/8

Výmera

ha

1798

168

2048

1798

168

52

458

2476

Druh

pozemku

kód

zastav.pi

22
zastav.pi

22
orná pôda)

zastav.pi

22
zastav.pi.

22
zastav.pi

22
zastav.pi

22

Vlastník

(iná opráv, osoba) 

adresa (sídlo)

doterajší

doterajší

doterajší

doterajší

doterajší

doterajší

doierajší

im V ZrnyMG Vlduiyui jJiavnyuu i/iGUfjwvt z-u uwviu - ' „ . .... nnc .. n
C-KN č. 2402/2 a p.č 2402/3 a E-KN p. č 799 vo vyznačenom rozsahu v prospech SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy-A/b, 825 11 Bratislava 26.

Legenda: kód spôsobu využívania pozemkov:

22 - Cesty a komunikácie, chodník, parkovisko a ich súčasti

í.č. 6.76-1997
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. schváliť

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako budúcim 
povinným z vecného bremena a Piano residence, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, 
IČO 50 710 117, ako investorom stavby, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženej časti 
pozemku pare. č. KN-C 5775/1, zast. plocha anádv. v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu cca 28 m2 
rozšírenie distribučnej NNK siete, 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 „14109 - Žilina - Ul. J. Milca - Rozšírenie NNK“ v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena, ktorým je Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO 36 442 151. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

MATERIÁL
v v

Spoločnosť Piano residence, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ICO 50 710 117,
ako investor stavby „14109 - Žilina - Ul. J. Milca - Rozšírenie NNK“ požiadala o uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, a to budúceho 
oprávneného z vecného bremena - Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 
Žilina, IČO 36442 151, spočívajúceho v povinnosti mesta Žilina - vlastníka zaťaženej časti pozemku 
pare. č. KN-C 5775/1, zast. plocha anádv. v k. ú. Žilina, ako budúceho povinného z vecného 
bremena, strpieť v rozsahu cca 28 m2 rozšírenie distribučnej NNK siete, priznanie ochranného pásma 
a v práve vstupu a prístupu na predmetný pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) za 
účelom prevádzky, údržby a kontroly. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený 
geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie 
jednorazovej odplaty.

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena bude po vyhotovení GP a znaleckého posudku 
opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Podľa k žiadosti priloženej situácie sa jedná o NN káblové vedenie popod ulicu J. Milca s 
vybudovaním novej pilierovej rozpoj ovacej a istiacej skrine (PRIS).
Podľa záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení, kapitoly 2.18.4.3 Energetika, podkapitoly Záso
bovanie elektrickou energiou, bod:

9) Vedenia NN v zastavanom území riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu 
zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky el. energie.
15) Elektronické komunikačné a energetické siete uložené v zemi musia byť vedené v 
združených trasách, ich duplicita v územiach, kde sieť už existuje sa pripúšťa len v tých 
prípadoch kde nie je možné iné riešenie. Viditeľné objekty na teréne, ktoré s nimi súvisia musia 
byť riešené len v nevyhnutnom rozsahu a umiestnené v rámci jestvujúcich, respektíve 
navrhovaných stavieb, alebo ako prístavby k existujúcim objektom pozemných stavieb, nie ako 
voľne stojace na plochách zelene a verejných priestorov.

24



Na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nemá námietky voči vecnému bremenu z dôvodu 
realizácie NN káblového vedenia. Nesúhlasí však s budovaním PRIS skrine na verejnom 
priestranstve - mestskom pozemku, ktorú je potrebné, v súlade so záväznou časťou UPN-M Žilina 
v platnom znení, riešiť v rámci na NN vedenie pripájaného objektu.

Žiadateľ prostredníctvom podpísaného čestného prehlásenia vyhlásil, že nie je vlastníkom 
nehnuteľností nachádzajúcich sa pod verejnými priestranstvami, stavbami, prípadne inými 
hnuteľnými a nehnuteľnými vecami vo vlastníctve mesta Žilina v rámci mesta Žilina a k nemu 
prislúchajúcich katastrálnych území.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky X SO£>(/ &

Parcela registra C, 5775/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

F674/7
'56/1 1792/4 821 mm !996/34

/41787/1 1781/417673/5, ;8800/16B[808/,12l

1807/1
[809/101 1781/61792/1

1791/3
[8/1-2781

[843/6] 1788/2
1789,

[8784/30, 787/?94/2
1800/j

788/5]1Ť86/6]
1788/11802/4

1802/3

1811/3'

785/8.

1810/1 1799/1'811/1Qfl1802/6
1915/2
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OSTATNÉ
schvaľované nadpolovičnou väčšinou

1/

Uznesenie č.__/2021

Komisia

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť:

dohodu o zrušení, rozdelení a vzájomnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorú 
mesto Žilina uzatvorí až po osvedčení nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním 
k spoluvlastníckemu podielu 1/18 na pozemku pare. č. E-KN č. 164/3, druh pozemku - 
orná pôda o výmere 405 m2, zapísanom na LV č. 3315, k. ú. Bánová, s týmito 
podstatnými náležitosťami:

a) účastníci dohody: Mesto Žilina, Michal Kľoc a manželka Silvia Kľocová, rod. 
Hôcherová, obaja trvale bytom Do Stošky 895/7, 010 04 Žilina - Bánová, Tomáš 
Adámek, trvale bytom Fatranská 3103/17, 010 08 Žilina

b) predmet dohody: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 
k nehnuteľnostiam:

1. pozemok; parcela E-KN č. 163/6, druh pozemku - orná pôda o výmere 446 m2,
zapísaná na LV č. 3314, k. ú. Bánová, ktorého podielovými spoluvlastníkmi sú:

• Mesto Žilina v časti B-LV pod por. č. 23 v podiele 8/168 k celku, pod por. č. 24 
v podiele 1/336 k celku, pod por. č. 25 v podiele 1/21 k celku, pod por. č. 26 v 
podiele 92/168 k celku, spolu potom v podiele 31/48 k celku, ktorej zodpovedá 
výmera 288,04 m2,

• Manželia Kľocovi v časti B-LV pod por. č. 17 v podiele 43/336 k celku, ktorej 
zodpovedá výmera 57,08 m2,

• Adámek Tomáš v časti B-LV pod por. č. 18 v podiele 19/84 k celku, ktorej 
zodpovedá výmera 100,88 m2,

2. pozemok; parcela E-KN č. 164/3, druh pozemku - orná pôda o výmere 405 m2,
zapísaná na LV č. 3315, k. ú. Bánová, ktorého podielovými spoluvlastníkmi sú:

• Mesto Žilina v časti B-LV pod por. č. 26 v podiele 8/336 k celku, pod por. č. 27 
v podiele 1/672 k celku, pod por. č. 28 v podiele 1/42 k celku, pod por. č. 29 v 
podiele 1312/2016 k celku, pod por. č. 30 v podiele 1/84 k celku, pod por. č. 31 v 
podiele 1/18 k celku, spolu potom v podiele 221/288 k celku, ktorej zodpovedá 
výmera 310,78 m2,

• Manželia Kľocovi v časti B-LV pod por. č. 20 v podiele 283/2016 k celku, ktorej 
zodpovedá výmera 56,85 m2,

• Adámek Tomáš v časti B-LV pod por. č. 21 v podiele 31/336 k celku, ktorej 
zodpovedá výmera 37,37 m2 (ďalej len „predmet podielového spoluvlastníctva“.
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c) spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva: reálnym zlúčením a rozdelením 
predmetu podielového spoluvlastníctva podľa Geometrického plánu č. 48234494- 
40/2019, vyhotoveného dňa 02.10.2019 autorizovaným geodetom a kartografom: Ing. 
Stanislavom Gejdošom, IČO: 48 234 494, a to nasledovným spôsobom:

1. Mesto Žilina nadobúda do výlučného vlastníctva, t.j v 1/1 k celku nehnuteľnosti 
vyhotovené geometrickým plánom, ktoré sa nachádzajú v okrese Žilina, obec Žilina, 
katastrálne územie Bánová:
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/23, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 12 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/24, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 17m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/25, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 218m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/26, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 19m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/27, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 46 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 338/22, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 210 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 338/23, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 148 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 337/2, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 2 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 337/41, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 1 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1352/78, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 9 m2,

2. Manželia Kľocovi nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1 
k celku nehnuteľnosti vyhotovené geometrickým plánom, ktoré sa nachádzajú v 
okrese Žilina, obec Žilina, katastrálne územie Bánová:

• pozemok: parcela C-KN č. 1363/19, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 
o výmere 14m2,

• pozemok: parcela C-KN č. 1363/20, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 
o výmere 25 m2,

• pozemok: parcela C-KN č. 1363/21, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 
o výmere 22 m2,

• pozemok: parcela C-KN č. 1363/22, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 
o výmere 22 m2,

3. Adámek Tomáš nadobúda do výlučného vlastníctva, t.j. v 1/1 k celku nehnuteľnosti 
vyhotovené geometrickým plánom,, ktoré sa nachádzajú okrese Žilina, obec Žilina, 
katastrálne územie Bánová:

• pozemok: parcela C-KN č. 1363/17, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 
o výmere 14m2,

• pozemok: parcela C-KN č. 1363/18, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, 
o výmere 69 m2.
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d) účastníci dohody súhlasne vyhlasujú, že žiadnemu z nich nevzniká povinnosť zaplatiť 
druhému účastníkovi dohody doplatok z titulu rozdielu hodnoty novonadobudnutých 
nehnuteľností.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda, uvedená v materiáli bola už v minulosti schválená uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Žiline č. 293/2019, zo dňa 03.12.2019. Uvedené uznesenie však stratilo platnosť, preto opätovne 
predkladáme materiál na rokovanie komisií MZ.
Tento materiál sa predkladá na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina 
v platnom znení, v zmysle ktorých predpisov prevody nehnuteľného majetku ako aj nadobudnutie 
nehnuteľného majetku do majetku mesta schvaľuje vždy mestské zastupiteľstvo.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Materiál nemá priamy dopad na rozpočet mesta Žilina.

MATERIÁL

Mesto Žilina je vlastníkom stavby - materská škola č. s. 200. Manželia Kľocovi sú vlastníkmi CKN 
pare. č. 337/11, 337/13, 337/34 a rodinného domu č. s. 895. Tomáš Adámek je vlastníkom CKN pare. 
č. 337/10, 337/12, 337/14 a rozostavaného domu na CKN pare. č. 337/10.

Pozemok E-KN pare. č. 163/6 a pozemok E-KN pare. č. 164/3 sú súčasťou areálu materskej školy, 
chodníka pri ul. Do Stošky, ulice Družstevná. Vyvlastňovacím výmerom - vydaným Radou 
Okresného národného výboru - odbor pre výstavbu v Žiline, značka: Výst- 349/195 5-K zo dňa 21. 
apríla 1955, došlo k vyvlastneniu pre Radu Okresného národného výboru v Žiline - odbor školstva a 
kultúry v Žiline pozemkov pre stavbu Materskej škôlky v Báno vej. Tento Vyvlastňovací výmer 
nadobudol právoplatnosť dňa 13. mája 1955. Z dôvodu nezapísania viacerých vyvlastňovacích 
výmerov v danom období do terajšieho katastra nehnuteľností sú dnes na mnohých listoch vlastníctva 
v k.ú. Bánová uvedené ako vlastníci fyzické osoby, pričom skutočným vlastníkom by malo byť Mesto 
Žilina. Majetkoprávně vysporiadanie danej lokality rieši mesto prostredníctvom zhotoviteľa, JUDr. 
Dagmar Pikorová.

Účelom tejto dohody je usporiadanie vlastníctva účastníkov dohody k nehnuteľnostiam - pozemkom 
v kat. úz. Bánová bez vyvolania súdneho sporu, ako je uvedené v návrhu uznesenia, tak aby bol 
možný neobmedzený výkon ich vlastníckych práv k stavbám materskej školy a rodinných domov 
uvedených vyššie.

Po schválení materiálu mesto počká na osvedčenie nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním k 
spoluvlastníckemu podielu 1/18 na pozemku pare. č. E-KN č. 164/3, druh pozemku - orná pôda 
o výmere 405 m2, zapísanom v čase schvaľovania materiálu v prospech vlastníka Mária 
Hodoňová, na LV č. 3315, k. ú. Bánová a následne dôjde k podpísaniu dohody o zrušení, rozdelení 
a vzájomnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva účastníkmi dohody a následne k podaniu 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Účastníci dohody nadobudnú 
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam tak ako je uvedené v návrhu uznesenia okamihom právoplatnosti 
rozhodnutia Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností na základe tejto dohody.

Účastníci dohody nemajú voči mestu podlžnosti.
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Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach

Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. zobrať na vedomie

informatívnu správu o zamietnutých žiadostiach

1/
KORATA, s.r.o., Divina 451, 013 31 Divina, IČO 43 913 229 žiadosť o odpredaj pozemku pare. 
č. KN-C 765/19, zast. plocha a nádvorie o výmere 199 m2 v k. ú. Považský Chlmec, ktorý je priľahlý 
k stavbe kultúrneho domu a je súčasťou zásobovacej trasy a tvorí plochu nevyhnutnú k parkovaniu. 
Žiadateľ je vlastníkom kultúrneho domu a nehnuteľnosť je pripravovaná k celkovej rekonštrukcii.

r V

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok sa nachádza v centre Považského Chlmca a je súčasťou Chlmeckého námestia, 
ktoré je jediným vhodným centrom tejto mestskej časti a ktoré je potrebné urbanisticky a krajinársky 
doriešiť.
Dňa 11.05.2020, na svojom 13. zasadnutí, zobralo Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 
65/2020 na vedomie Informatívnu správu o spracovaní Urbanistických štúdií revitalizácií sídlisk; 
požiadavka na spracovanie urbanisticko-krajinárskej štúdie Chlmecké námestie je súčasťou 
uvedeného materiálu (ďalej len U- K štúdia).
Pozemok p. č. KN-C 765/19 k. ú. Považský Chlmec je disponibilnvm priestorom pre rozšírenie plôch 
zelene - detského ihriska, respektíve pre zriadenie parkovacích miest v rámci dopravnej politiky 
mesta. Jeho konkrétne využitie vyplynie práve zo spomínanej U-K štúdie. Odpredajom by došlo k 
drobeniu uceleného mestského pozemku a zamedzeniu jeho komplexného riešenia.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného, Útvar hlavného architekta mesta Žilina, do doby 
doriešenia celého Chlmeckého námestia, nesúhlasí s odpredajom pozemku p. č. KN-C 765/19 k ú. 
Považský Chlmec.

2/
Michal Vlček a Mgr. Zuzana Vlčeková, Moyzesova 971/12, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj 
časti pozemku pare. č. KN-C 4886/2 v k. ú. Žilina (cca 25 m2), ktorý susedí s pozemkom pare. č. 
KN-C 4906/28 v k. ú. Žilina vo vlastníctve žiadateľov a tvorí prirodzenú súčasť predzáhradky 
rodinného domu.

r V

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
Časť pozemku pare. č. KN-C 4886/2 k. ú. Žilina, t. j. mimo komunikácie, tvorí sprievodnú - verejnú 
zeleň ulice Pribinova, ktorá tvorí súčasť predzáhradiek jednotlivých rodinných domov a ktorú ich 
majitelia aj za týmto účelom užívajú a udržiavajú.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči takémuto využívaniu časti mestského 
pozemku - verejnej zelene, nesúhlasí však s jeho drobením a odpredávaním plôch verejnej zelene, 
preto s odpredajom časti pozemku pare. č. KN-C 4886/2 k. ú. Žilina nesúhlasí.
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3/
Ing. Jaroslav Ďuriš, Tichá 1181/3, 010 01 Žilina (zástupca Spoločenstva vlastníkov bytového 
domu ul. Tichá č. s. 1181/3 a vlastníkov rodinného domu 1182/5) - žiadosť o odpredaj časti pozemku 
pare. č. KN-C 3570/16 v k. ú. Žilina do podielového spoluvlastníctva za účelom vybudovania garáží.

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
Podľa záväznej časti platného UPN-M je pozemok KN-C 3570/16 v k. ú. Žilina súčasťou funkčnej 
plochy 10.19.BI/01.

Pre danú funkčnú plochu 10.19.BI/ 01 sa vzťahuje požiadavka:
- neprípustné funkcie: Výrobné zariadenia, samostatne stojace individuálne a radové garáže 

okrem pozemkov rodinných domov, hlučné, nehygienické prevádzky, drobnochov a iné ako 
základné doplnkové a prípustné funkcie

Riešenie potrieb parkovania fyzických a právnických osôb formou odpredaja, respektíve dlhodobého 
nájmu je neprijateľné riešenie uprednostňujúce konkrétneho žiadateľa na úkor verejného priestoru
a obyvateľov. Takýto postup by bol nesystémovým riešením odstavných a parkovacích miest mimo 
základných organizačných väzieb v území. Toto riešenie je neprijateľné okrem iného aj z pohľadu 
drobenia ucelených mestských pozemkov a ich následnej údržby, prípadne ďalšieho možného
využitia pre obyvateľov. Odpredávanie pozemku za účelom parkovania žiadateľa nerieši otázku 
parkovania v meste, rieši konkrétny súkromný záujem.

ÚHA Žilina si uvedomuje problém riešenia statickej dopravy na území mesta. Vníma tiež však 
potrebu zachovania vnútroblokov pôvodných obytných štruktúr na oddychovo-pobytovú funkciu pre 
jej_obyvateľov so zachovaním čo najväčšieho podielu zelene. Garáže boli neraz do urbanistickej 
štruktúry mesta dostavané dodatočne často bez stavebného povolenia a majetkovoprávneho 
vysporiadania a znehodnotili pôvodné mestské prostredie, verejný priestor, priehľady a dnes pôsobia 
v priestore ako bariéry, nedovoľujú napríklad budovanie peších a cyklistických trás, ktoré sú 
nevyhnutné pre udržateľné dopravné prepojenie širších území mesta pešou a cyklistickou dopravou... 
atď. Dôležité je zaoberať sa týmito územiami v súčinnosti s mestskými časťami a pre jednotlivé 
územia urobiť koncept ich rozvoja v súvislostí s narábaním s pozemkami mesta Žilina.

Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti 
parcely KN-C 3570/16, nakoľko zámer nie je v súlade s platným UPN-M Žilina, platných 
legislatívnych predpisov a technických noriem.

4/
Roman Fabšík, Bočná 662/11, 010 04 Žilina - žiadosť o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 
1472/822, zast. plocha a nádvorie o výmere 45 m2 v k. ú. Závodie, ktorý susedí s budovou reštaurácie 
„Zámocká piváreň“, Dadanova 8620/6/2, Žilina - Hájik (pare. č. KN-C 1472/206, 1472/410, 
1472/528, 1472/821 v k. ú. Závodie), ktorej je vlastníkom, za účelom sceliť pozemok v jednu parcelu 
reštaurácie.

r v

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
Mesto Žilina má spracované Urbanistickú štúdiu zóny Hájik - Hradisko a Územný plán zóny Žilina, 
IBV Hájik - Bradová.

Predmetný pozemok je súčasťou územia, ktoré priamo nadväzuje na riešené územia uvedených 
dokumentácií a ktoré je potrebné podrobnejšie doriešiť z hľadiska ich prepojenia (automobilová, 
pešia a cyklistická doprava) so sídliskom Hájik. Odpredajom pozemku by došlo k drobeniu uceleného 
mestského pozemku a zamedzeniu jeho komplexného riešenia.
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Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina, do doby 
doriešenia tejto časti územia, neodporúča odpredaj pozemku pare. č. KN-C 1472/822 v k. ú. 
Závodie.

5/
Katarína Janoušová, Cesta na záhumnie 237/6, 010 03 Žilina - žiadosť o majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov - odkúpenie časti pozemku pare. č. KN-C 961/4 v k. ú. Budatín o výmere 11 
m2 z dôvodu, že pri geodetickom zameraní pre potreby kolaudácie prestavby a prístavby RD vo 
vlastníctve žiadateľky bolo zistené, že stavba prístrešku pre auto a oplotenie presahujú do mestského 
pozemku.

r v

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
Mestský pozemok p. č. KN-C 961/4 k. ú. Budatín je súčasťou miestnej obslužnej komunikácie - ulice 
Cesta na záhumnie, ktorá podľa ÚPN-M Žilina sprístupňuje Záhradkársku osadu Budatín - Pod vodo
jemom a rozvojové plochy IBV v lokalite Medzilužie. Odpredajom uvedenej časti pozemku, na 
ktorom je postavený prístrešok pre auto a oplotenie, dôjde k zúženiu komunikácie na cca 3 m.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného, Útvar hlavného architekta mesta Žilina 
neodporúča odpredaj časti pozemku parcelné číslo KN-C 961/4 k. ú. Budatín.

6/
Rudolf Jaššo, Stará dedina 221/11, 010 03 Žilina Zástranie - žiadosť o odpredaj podielu 181/183 
pozemku pare. č. KN-C 847/8, ost. plocha o výmere 636 m2 v k. ú. Zádubnie za účelom, že sa chce 
o pozemok starať. Žiadateľ je vlastníkom podielu 2/183 predmetného pozemku.

r V

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok sa nachádza v severovýchodnej časti Zádubnia, v priamej väzbe na rekreačnú 
výstavbu. Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení je pozemok súčasťou kostry územného systému 
ekologickej stability, biocentra miestneho významu Mbc 7 - Kopanice - Brodenec - Brodno.

Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina neodporúča odpredaj 
pozemku p. č. KN-C 847/8 k. ú. Zádubnie.

7/
v v v

Ing. Milan Durek, Malá Čierna 4, 015 01 Malá Čierna - žiadosť o odpredaj časti pozemku pare. 
č. KN-C 5194/21, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina v rozsahu cca 400 m2 za účelom výstavby 
rodinného domu.

r V

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, ktorý sa nachádza v severozápadnej časti sídliska Vlčince je súčasťou zelene 
vnútrobloku - dvora medzi objektami Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského a spoločnosti 
Žilinské komunikácie, a.s. Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení je pozemok súčasťou plôch vyššej 
občianskej vybavenosti.

Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti 
pozemku p. č. KN-C 5194/21 k. ú. Žilina.

31



8/
v

Dušan Dorčík, Komenského 31, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj pozemkov pare. č. KN-C 
4451/18, zast. plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina a pare. č. KN-C 4451/22, zast. plocha 
a nádvorie o výmere 18 m2 (pozemok, na ktorom je postavená garáž bez označenia súp. číslom) v k. 
ú. Žilina za účelom parkovania. Žiadateľ nie je vlastníkom uvedenej garáže.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí o odpredajom pozemkov pare. č. KN-C 
4451/18 a KN-C 4451/22 v k. ú. Žilina.

9/
MENS s.r.o., Vajanského 2784/6, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 
6168, zast. plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina a garáže (bez súpisného čísla) postavenej 
na predmetom pozemku.

Vyjadrenie oboru právneho, majetkového a VO:
Nakoľko stavba garáže s evidenčným číslom 879, postavená na pozemku pare. č. KN-C 6168 v k. ú. 
Žilina, je vo vlastníctve fyzickej osoby a mesto Žilina odpredáva pozemky pod garážami výlučne 
vlastníkom garáží, OPMaVO neodporúča odpredaj pozemku pod garážou.

10/
Ing. Damián Červený, Za plavárňou 8955/17, 010 08 Žilina - žiadosť o odpredaj pozemku pare. 
č. KN-C 4973/1 o výmere 349 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáží, príp. osadenia mobilných 
garáží a vytvorenia odstavných plôch pre vlastnú potrebu.

r v

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, ktorý sa nachádza medzi potokom Všivák a ulicou Cesta k Paľovej búde, je 
súčasťou sprievodnej zelene potoka.

Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení je potok Všivák s jeho sprievodnou zeleňou súčasťou plôch 
brehovej a izolačnej zelene - funkčnej plochy 4-14ZBI/01, pričom je súčasťou kostry miestneho 
územného systému ekologickej stability (MÚSES), biokoridorom miestneho významu (Mbk 6 - Sad 
mieru - Vojenský cintorín - Chrasť).

Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
pozemku p. č. KN-C 4973/1 k. ú. Žilina.
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