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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

ZÁMER - prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 961/5, zast. 
plocha a nádvorie o výmere 3 m2 a pare. č. KN-C 961/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 8 m2 
v k. ú. Budatín v zmysle GP č. 2/2021 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
Kataríne Janoušovej, bytom Cesta na záhumnie 237/6, 010 03 Žilina - Budatín, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že 
žiadané pozemky susedia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky, na hranici ktorých je 
vybudované oplotenie a stavba prístrešku pre automobil.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadané pozemky susedia s pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľky, na hranici ktorých je vybudované oplotenie a stavba prístrešku pre automobil.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento materiál je predkladaný ako poslanecký návrh postupom podľa čl. 11 ods. 1, písm. b) 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 114/2021 zo dňa 29.6.2021 (zásady 
hospodárenia).

Žiadosť p. Kataríny Janoušovej, bytom Cesta na záhumnie 237/6, 010 03 Žilina - Budatín, 
o odkúpenie časti pozemku pare. č. KN-C 961/4 o výmere 11 m2 v k. ú. Budatín bola 
zamietnutá z dôvodu nesúhlasného stanoviska Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. 
Informácia o zamietnutej žiadosti bola uvedená v bode č. 5 informatívnej správy 
o zamietnutých žiadostiach, ktorá bola predkladaná ako súčasť materiálu - nakladanie 
s majetkom mesta na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konalo dňa 
27.4.2021. Mestské zastupiteľstvo v Žiline zobralo informatívnu správu o zamietnutých 
žiadostiach na vedomie uznesením č. 79/2021 zo dňa 27.4.2021.
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MATERIÁL

v

Katarína Janousová, Cesta na záhumnie 237/6, 010 03 Žilina - Budatín, požiadala 
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov - odpredaj pare. č. KN-C 961/5, zast. plocha a 
nádvorie o výmere 3 m2 a pare. č. KN-C 961/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 8 m2 v k. ú. 
Budatín v zmysle GP č. 2/2021, vypracovaného Slovmap, s.r.o., Žilinská Lehota 115, 010 01 
Žilina. Žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým, že pri výstavbe boli zrekonštruované 
oplotenia pozemku podľa pôvodného trasovania, ktoré boli dané už asi od roku 1925, kedy sa 
predpokladá výstavba starého rodinného domu a tieto pozemky boli aj užívané do súčasnej 
doby. Na predmetnej hranici pozemkov bol vybudovaný vyvýšený vchod a vjazd na pozemok 
a betónový múrik s osadením prípojky na elektromer a plynomer. Časom sa múrik využil na 
prístavbu prístrešku pre auto. Betónový múrik nahradil jestvujúce drôtené oplotenie z dôvodu, 
aby odrážal povodňovú vodu, ktorá tečie po ceste pri výdatných dažďoch. Výstavba prebehla v 
presvedčení, že je všetko v poriadku a zistenie geodeta ich prekvapilo. Aj pri fyzickom 
odmeraní nižších úsekoch cesty zistili, že nie je pri ich pozemku znížená prejazdnosť cesty. Sú 
posledný dom na ulici a za ich pozemkom je už iba nespevnená slepá cesta.

Návrh na prijatie uznesenia, ktorým sa schváli prebytočnosť a odpredaj požadovaných 
pozemkov, bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva po schválení zámeru, ktorý 
je predmetom navrhovaného uznesenia.

Stanoviská odborných útvarov k materiálu:
r V

Útvar 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 UPN-M Žilina sprístupňuje Záhradkársku osadu 
Budatín-Pod vodojemom 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.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, oddelenie dopravy
Na základe geodetického zamerania presahuje stavba prístrešku pre automobil a oplotenie do 
pozemku p. č. KN-C 961/4 k. ú. Budatín vo vlastníctve mesta Žilina. Podľa technickej evidencie 
(pasportu) miestnych komunikácií ide o miestnu komunikáciu III. triedy, ul. Cesta na 
záhumnie, vo vlastníctve a správe mesta Žilina. Oddelenie dopravy v zmysle uvedeného 
neodporúča odpredaj časti pozemku p. č. KN-C 961/4 k. ú. Budatín.
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Parcela registra C, 961/4
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže 
vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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