
ZÁPISNICA 

 

zo 7.  rokovania  Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa konalo 

dňa 22.11.2021 

Dňa 22.11.2021 sa formou videokonferencie uskutočnilo 7. rokovanie Komisie kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja v roku 2021. Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie 

Ing. Ján Ničík. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 8 členov komisie z celkového počtu 13, čím bola  komisia uznášania 

schopná. Členovia komisie: Lucia Ďurajková a Ing. Ľuboš Plešinger sa z neúčasti na komisii 

ospravedlnili.  

Rokovania komisie sa ďalej zúčastnili: Mgr. Ingrid Dolniková, vedúca odboru ŠKŠCRMR,    

Mgr. Vladimír Randa, 1. zástupca primátora, Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov 

EÚ, Ing. Jozef Pollák, konateľ ŽILBYT, s.r.o. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 

Zápisnice zo zasadnutia Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja (ďalej len 

„zápisnica“). 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území 

mesta Žilina 

3. Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom, odpredaj) 

4. Návrh na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej Panny 

Márie v lesoparku Chrasť  

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

„Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“ 

6. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Nákup 

vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ 

7. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ 

8. Rôzne, záver  

 

K bodu 1 

 

Predseda Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Ing. Ján Ničík privítal všetkých 

prítomných a oboznámil členov komisie s programom rokovania komisie. Členovia program 

jednohlasne odsúhlasili.  

 

 

 

K bodu 2 

Uznesenie č. 29/2021   

K materiálu Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na 

území mesta Žilina 

 



Predkladateľ materiálu: MUDr. Igor Habánik, Mgr. Dominik Hriník, Ing. Ján Ničík, Ing. Ján 

Pažický, Mgr. Vladimír Randa, Mgr. Marek Richter, PhD., Mgr. Zuzana Balogová, Ing. Ľubomír 

Bechný, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Iveta Martinková, Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. Ľuboš 

Plešinger, Mgr. Miriam Šuteková, Ing. František Talapka, Ing. Barbora Birnerová, PhD. – 

poslanci MZ v Žiline  

Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Vladimír Randa, poslanec MZ  

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

 

I. schváliť 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na    

     území mesta Žilina.  
 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD.   ✓ 

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák  ✓  

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  6 1 1 

 

 

 

K bodu 3 

K materiálu Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom, odpredaj) 

 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne – primátor  

Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Jozef Pollák – konateľ, ŽILBYT, s.r.o. 



Uznesenie č. 30/2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

I. schváliť 

 

1. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2021015 medzi 

prenajímateľom Mesto Žilina so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 

IČO: 00321796 v zastúpení spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 

Žilina, IČO: 46723994 a nájomcom Mestská knižnica Žilina, príspevková organizácia 

Mesta Žilina, ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, IČO: 53947002 z dôvodu, že 

nájomca sa zapája do výzvy IROP – PO7- SC77-2021-75 a riadiaci orgán špecifikoval 

nevyhnutné náležitosti nájomných zmlúv, ktoré je nutné zapracovať dodatkom k už 

uzavretej Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2021015, 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.  

 

Predmetom Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2021015 sú tieto 

ustanovenia, na ktorých sa dohodli zmluvné strany v súlade s Článkom IX, ods. 1 zmluvy:  

 

1. Doplnenie Článku III zmluvy Doba nájmu o nový odsek 2  

 

Čl. III, odsek 2 zmluvy znie: „Túto zmluvu nie je možné vypovedať ani iným spôsobom 

ukončiť do 31.12.2028. Všetky ustanovenia Čl. V a ustanovenie ods. 2 Čl. VIII zmluvy, je 

možné uplatniť si zmluvnými stranami až po 31.12.2028.“  

 

2. Doplnenie zmluvy o nový Článok VIIIa Súhlas prenajímateľa  

 

Článok VIIIa zmluvy znie: „Prenajímateľ svojim podpisom na tomto dodatku č. 1 súhlasí s 

realizáciou projektu Nákup vybavenia mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality 

poskytovaných služieb, financovaného z integrovaného regionálneho operačného programu, 

výzva IROP – PO7- SC77-2021-75.“  

 

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

platnom znení.:  

Priestory pobočky mestskej knižnice slúžia na poskytovanie knižničných a iných služieb 

pre verejnosť v časti Žiliny – Bytčica. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   



Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 31/2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. schváliť 

 

1. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2021016 medzi 

prenajímateľom Mesto Žilina so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 

IČO: 00321796 v zastúpení spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 

Žilina, IČO: 46723994 a nájomcom Mestská knižnica Žilina, príspevková organizácia 

Mesta Žilina, ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, IČO: 53947002 z dôvodu, že 

nájomca sa zapája do výzvy IROP – PO7-SC77-2021-75 a riadiaci orgán špecifikoval 

nevyhnutné náležitosti nájomných zmlúv, ktoré je nutné zapracovať dodatkom k už 

uzavretej Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2021015, 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.  

 

Predmetom Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2021016 sú tieto 

ustanovenia, na ktorých sa dohodli zmluvné strany v súlade s Článkom IX, ods. 1 zmluvy:  

 

1. Doplnenie Článku III zmluvy Doba nájmu o nový odsek 2  

 

Čl. III, odsek 2 zmluvy znie: „Túto zmluvu nie je možné vypovedať ani iným 

spôsobom ukončiť do 31.12.2028. Všetky ustanovenia Čl. V a ustanovenie ods. 2 Čl. VIII 

zmluvy, je možné uplatniť si zmluvnými stranami až po 31.12.2028.“  

 

2. Doplnenie zmluvy o nový Článok VIIIa Súhlas prenajímateľa  

 



Článok VIIIa zmluvy znie: „Prenajímateľ svojim podpisom na tomto dodatku č. 1 súhlasí s 

realizáciou projektu Nákup vybavenia mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality 

poskytovaných služieb, financovaného z integrovaného regionálneho operačného programu, 

výzva IROP – PO7- SC77-2021-75.“  

 

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

platnom znení.:  

Priestory pobočky mestskej knižnice slúžia na poskytovanie knižničných a iných služieb 

pre verejnosť v časti Žiliny – Trnové. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 

 

Uznesenie č. 32/2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. schváliť 

 

1. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. Z025/2017/A 

medzi prenajímateľom Mesto Žilina so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 

Žilina, IČO: 00321796 v zastúpení spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 

010 08 Žilina, IČO: 46723994 a nájomcom Žilinský športový klub, ul. Radničná, 010 

01 Žilina, IČO: 37978331 z dôvodu, že nájomca požiadal o prehodnotenie výšky 

nájmu na 1€/celý predmet nájmu /mesiac + k tomu prislúchajúce pravidelné mesačné 

zálohové platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov určené správcom 

budovy na základe evidenčného listu, 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.  

 

Predmetom Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. Z025/2017/A je zmena 

znenia textu odseku 1 Článku IV zmluvy (Výška nájomného a záloh za služby), na ktorom sa 

dohodli zmluvné strany v súlade s Článkom IX, ods. 1 zmluvy: 

  

Čl. IV, odsek 1 zmluvy znie: „ Výška nájmu za predmet nájmu je stanovená na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. .............. zo dňa .............. vo výške 1,00 € 

mesačne za celý predmet nájmu. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi na jeho účet 

nájomné vo výške 1,00 €/celý predmet nájmu/mesiac a služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru vo forme mesačných preddavkov podľa evidenčného listu, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy vždy do 10. dňa príslušného mesiaca na účet prenajímateľa s variabilným 

symbolom 0067240070.  

 

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

platnom znení.:  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné občianske združenie podporuje činnosť 

športovcov s telesným postihnutím a vytvára možnosti na ich aktívne zapájanie sa do 

života. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Odporúčanie komisie: Komisia súhlasí so zníženým nájomným za podmienky písomného 

uznania predchádzajúceho dlhu a dohodnutia splátkového kalendára.  

 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 



Uznesenie č. 33/2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. schváliť 

 

1. Uzatvorenie zmluvy o nájme s nájomcom: Barbora Pačková, Dlhé Pole 627, 013 32 

Dlhé Pole, na dobu neurčitú, od nadobudnutia účinnosti zmluvy s trojmesačnou 

výpovednou lehotou.  

Predmetom nájmu je prenájom nebytového priestoru, ochranná stavba civilnej ochrany 

– kryt CO, nachádzajúceho sa v dome č. súpisné 1610, postaveného na parcele KN-C 

č. 5426/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, popis stavby – budova na ul. 

Predmestská 86, z toho predmet nájmu tvorí 278,62 m2, zapísaný na LV č. 1100, okres 

Žilina, obec Žilina, k. ú. Žilina, vo vlastníctve prenajímateľa.  

Výška nájomného 1€/celý predmet nájmu/rok + k tomu mesačné náklady spojené s 

užívaním nebytového priestoru, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. 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 v 

platnom znení.:  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že v nebytovom priestore bude zriadené Múzeum vojenskej 

histórie a civilnej ochrany. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 

 



 

Uznesenie č. 34/2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. schváliť 

 

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku registra KN-C s parcelným číslom 

3269/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2 a pozemku registra KN-C s 

parcelným číslom 3269/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 zapísané na liste 

vlastníctva č. 1100 pre katastrálne územie Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov prevodom spoluvlastníckych podielov žiadateľov na predmetnom pozemku za 

cenu, ktorá je stanovená podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b zákona č. 182/1993 Z. z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon 

č. 182/1993 Z. z.“), ako prípad osobitného zreteľa a to nasledovne:  

- Michal Podhorský, trvale bytom Fedora Ruppeldta 14/24, 010 01 Žilina je vlastníkom 

bytu č. 2 v bytovom dome súpisné č. 563 nachádzajúcom sa na pozemku registra KN-C 

s parcelným číslom 3269/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2 a vlastník 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a 

príslušenstve domu a pozemku, na ktorom sa dom nachádza v podiele 696/3595, zapísané 

na liste vlastníctva č. 8690 pre katastrálne územie Žilina.  

 

Cena spoluvlastníckeho podielu 696/3595 na pozemku registra KN-C s parcelným 

číslom 3269/5 a na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 3269/6 je stanovená v 

celkovej hodnote 1 057,34 € (slovom: tisícpäťdesiatsedem eur a tridsaťštyri centov).  

 

- Mgr. Petra Dúbravková, trvale bytom Na Sihoti 555/5, 010 01 Žilina je vlastníkom 

bytu č. 3 v bytovom dome súpisné č. 563 nachádzajúcom sa na pozemku registra KN-C 

s parcelným číslom 3269/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2 a vlastník 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a 

príslušenstve domu a pozemku, na ktorom sa dom nachádza v podiele 698/3595, zapísané 

na liste vlastníctva č. 8690 pre katastrálne územie Žilina.  

 

Cena spoluvlastníckeho podielu 698/3595 na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 

3269/5 a na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 3269/6 je stanovená v celkovej 

hodnote 1 060,38 € (slovom: tisícšesťdesiat eur a tridsaťosem centov).  

 

- Ing. Vanda Bieliková, trvale bytom Vysokoškolákov 8556/33A, 010 08 Žilina a 

Michaela Glos, trvale bytom Vysokoškolákov 8556/33A, 010 08 Žilina sú vlastníkmi 

bytu č. 5 v bytovom dome súpisné č. 563 nachádzajúcom sa na pozemku registra KN-C 

s parcelným číslom 3269/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2 a vlastníkmi 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a 

príslušenstve domu a pozemku, na ktorom sa dom nachádza v podiele 817/3595, zapísané 

na liste vlastníctva č. 8690 pre katastrálne územie Žilina.  

 

Cena spoluvlastníckeho podielu 817/3595 na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 

3269/5 a na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 3269/6 je stanovená v celkovej 

hodnote 1 241,16 € (slovom: tisícdvestoštyridsaťjeden eur a šestnásť centov). 

 



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

znení neskorších predpisov:  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok registra KN-C s parcelným číslom 3269/5, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2 a pozemok registra KN-C s parcelným číslom 

3269/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1100 pre 

katastrálne územie Žilina sú priľahlými pozemkami (§2 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z.) k 

pozemku parcela č. 3269/4, na ktorom sa nachádza dom súpisné č. 563. Pri odpredávaní bytov 

nachádzajúcich sa v dome súpisné č. 563, do vlastníctva ich nájomcov, mali byť aj tieto 

pozemky predmetom prevodu. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 35/2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. zobrať na vedomie  

 

1. informáciu o prevode vlastníctva bytov v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v platnom znení ako osobitného predpisu v zmysle § 9 ods. 

2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí “ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ,to neplatí, ak je obec povinná 

previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu“. 

 

 



Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka  ✓  

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  7 1 0 

 

 

 

Uznesenie č. 36/2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. zobrať na vedomie  

 

1. Predaj jednoizbového bytu č. 34, na poschodí č. 3, vo vchode č. 3 v bytovom dome 

súpisné číslo 1304, postavenom na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 

1255/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 911 m2, katastrálne územie Žilina, obec 

Žilina, okres Žilina, LV číslo 7812 a k bytu prislúchajúcemu podielu na spoločných 

častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu súpisné číslo 1304 a 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 1255/7, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 911 m2, katastrálne územie Žilina v podiele 

281/18599 (všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt č. 34“):  

do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich Peter Baláž s manželkou Dášou 

Balážovou, rodenou Baliarovou, obidvaja trvale bytom na ul. Veľká okružná 1304/3, 

010 01 Žilina, za dohodnutú kúpnu cenu 672,03 € (slovom: šesťstosedemdesiatdva eur 

a tri centy) stanovenú podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b zákona č. 182/1993 Z. z. v znení 

neskorších predpisov.  

                 podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom     

                 znení. 

 

 



 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka x x x 

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  7 0 0 

 

 

 

Uznesenie č. 37/2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. schváliť 

 

1. Predaj dvojizbového bytu č. 65, na poschodí č. 6, vo vchode č. 3 v bytovom dome 

súpisné číslo 1600, postavenom na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 7735, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1196 m2, katastrálne územie Žilina, obec Žilina, 

okres Žilina, LV číslo 5745 a k bytu prislúchajúcemu podielu na spoločných častiach, 

spoločných zariadeniach a príslušenstve domu súpisné číslo 1600 a spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 7735, zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1196 m2, katastrálne územie Žilina v podiele 538/75273 (všetko 

spolu v texte uznesenia aj ako „byt č. 65“):  

do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich Milan Adamík s manželkou Katarínou 

Adamíkovou, rodenou Riboňovou, obidvaja trvale bytom na ul. T. Vansovej 1600/3, 

010 08 Žilina  

za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 54/2021 v celkovej hodnote 82 430,00 € 

(slovom: osemdesiatdvatisícštyristotridsať eur), ktorá bola zvýšená o cenu za určenie 

trhovej hodnoty vo výške 30,00 €.  

podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 



Výsledok hlasovania: 

Komisia odporúča predaj bytu za trhovú hodnotu nehnuteľnosti 117 000,00 €. 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka x x x 

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD.   ✓ 

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák   ✓ 

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký   ✓ 

spolu  4 0 3 

 

 

 

Uznesenie č. ...../2021   

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

 

1. Predaj jednoizbového bytu č. 32, na poschodí č. 5, vo vchode č. 5 v bytovom dome 

súpisné číslo 1684, postavenom na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 7683, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, katastrálne územie Žilina, obec Žilina, 

okres Žilina, LV číslo 5194 a k bytu prislúchajúcemu podielu na spoločných častiach, 

spoločných zariadeniach a príslušenstve domu súpisné číslo 1684 a spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 7683, zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 714 m2, katastrálne územie Žilina v podiele 344/40221 (všetko spolu 

v texte uznesenia aj ako „byt č. 32“):  

do vlastníctva kupujúceho PaedDr. Martin Groma, trvale bytom na ul. Tulská 1684/5, 

010 08 Žilina za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 64/2021 v celkovej hodnote 

42 730,00 € (slovom: štyridsaťdvatisícsedemstotridsať eur), ktorá bola zvýšená o cenu 

za určenie trhovej hodnoty vo výške 30,00 €  

podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 

Návrh člena komisie p. Gromu: Predaj bytu za sumu 86 000,00 €, čo predstavuje trhovú hodnotu 

nehnuteľnosti.  

 

 



Hlasovanie komisie o návrhu p. Gromu:  

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka x x x 

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD.   ✓ 

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  6 0 1 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie komisie o predaji bytu za trhovú hodnotu nehnuteľnosti 86 000,00 €. 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka x x x 

Ing. Patrik Groma, PhD. x x x 

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD.   ✓ 

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák   ✓ 

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  4 0 2 

 

V tomto bode pristúpilo k hlasovaniu o materiáli len 6 členov komisie, čím komisia nebola  

uznášaniaschopná. 

 



K bodu 4 

K materiálu Návrh na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej 

Panny Márie v lesoparku Chrasť  

  

Predkladatelia materiálu: Ing. Patrik Groma, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Filipová, Ondrej Šoška – 

poslanci MZ v Žiline 

Zodpovední za vypracovanie: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. – autorizovaný záhradný architekt, 

Ing. Patrik Groma, PhD. – poslanec MZ v Žiline   

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia k predloženému materiálu neprijala platné uznesenie  

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík   ✓ 

Mgr. Peter Cibulka  ✓  

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD.   ✓ 

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák   ✓ 

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký   ✓ 

spolu  3 1 4 

 

 

K bodu 5 

Uznesenie č. 38/2021   

K materiálu Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“ 

 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne – primátor  

Zodpovedná za vypracovanie: Bc. Ivana Stillerová – vedúca OPEÚ 

 

 

 



Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

 

I. schváliť 
 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník na ulici 

Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“ realizovaného v rámci 

výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, 

vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný 

program. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a 

platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími strategickými dokumentmi;  

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške minimálne 2 311,88  Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Žilina. 
 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 

 

 

 

 



K bodu 6 

Uznesenie č. 39/2021   

K materiálu Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Nákup 

vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ 

 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne – primátor  

Zodpovedná za vypracovanie: Bc. Ivana Stillerová – vedúca OPEÚ 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

 

I. zrušiť 
  

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 238/2021 zo dňa 25.10.2021 

 

 

II. schváliť 

 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Nákup vybavenia Mestskej knižnice 

Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“, v rámci výzvy zameranej na 

Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-

19 vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný 

program. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a platným 

programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími strategickými dokumentmi; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo 

predstavuje minimálne  sumu 10 526,00 eur, v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Žilina. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 



Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 

 

 

K bodu 7 

Uznesenie č. 40/2021  

K materiálu Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ 

 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne – primátor  

Zodpovedná za vypracovanie: Bc. Ivana Stillerová – vedúca OPEÚ 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zrušiť 
  

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 239/2021 zo dňa 25.10.2021 

 

 

II. schváliť 

 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb v Mestskom divadle v Žiline“, v rámci výzvy zameranej na Podporu udržateľnosti 

a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 vyhlásenej 

prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. Ciele 

projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a platným programom 

rozvoja mesta Žilina a ďalšími strategickými dokumentmi; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo 

predstavuje minimálne sumu 10 526,00 eur, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Žilina. 

 

 

 

 



Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská x x x 

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 

 

 

K bodu 8 

 

Rôzne, záver 

Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil rokovanie komisie KCRaMR a poďakoval prítomným 

za účasť.  

 

V Žiline dňa 25.11.2021 

 

 

 

 

 

              Ing. Ján Ničík 

                          predseda 

 
Zapísala: Bc. Veronika Strýčková, sekretár KKCRaMR 

 


