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

1/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I schváliť

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 5389/2, zast. plocha a nádvorie o 
výmere 176 m2 a pare. č. KN-C 5392/8, ostatná plocha o výmere 5 m2 v k. ú. Žilina a ich odpredaj 
3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti NDŽ s.r.o., so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina, IČO 
31 581 773, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2022 v celkovej hodnote 11 513,01 €, 
ktorá bola zvýšená o náklady za vypracovanie ZP vo výške 223 € a náklady za určenie trhovej 
hodnoty nehnuteľnosti vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadané pozemky susedia s pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľa.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadané pozemky susedia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

MATERIÁL

Spoločnosť NDŽ s.r.o., so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina, IČO 31 581 773 - požiadala o odpredaj 
pozemkov - pare. č. KN-C 5389/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pare. č. KN-C 5392/8, 
ostatná plocha o výmere 5 m2 v k. ú. Žilina, ktoré susedia s pozemkom vo výlučnom vlastníctve 
žiadateľa - pare. č. KN-C 5396/19, zast. plocha a nádvorie o výmere 16408 m2 v k. ú. Žilina (LV č. 
4914) a spolu s ďalšími pozemkami a stavbami tvoria areál jeho spoločnosti na ul. Košická. 
Požadované pozemky sa nachádzajú v oplotenom areáli žiadateľa, sú jeho dlhoročnou súčasťou a 
žiadateľ ich dlhodobo užíva a kosí. Nakoľko si nikdy neuvedomil, že tento úzky pás pozemkov v jeho 
areáli, tesne pri oplotení a tesne za garážami na Hlbokej ceste, je vo vlastníctve mesta Žilina, má 
záujem o ich majetkovoprávne vysporiadanie a zosúladenie skutkového a právneho stavu.

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 6/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom v celkovej hodnote 11 260,01 € (jednotková hodnota pozemku: 62,21 €/m2). Náklady za 
vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 30 €. 
Celková čiastka k úhrade: 11 513,01 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., 
je celková hodnota 25 340 € (jednotková hodnota pozemku: 140 €/m2).

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Po posúdení žiadosti UHA mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemku pare. č. KN-C 
5389/2 a pare. č. KN-C 5392/8 v k. ú. Žilina.
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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 Dátum: 12.1.2022

Parcela registra C, 5389/2
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
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.



Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady: 

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 18.01.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnutefného majetku

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísané 
v IV č. 1100 ako:

- parcela KN-C č. 5389/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2,
- parcela KN-C č. 5392/8 - ostatná plocha o výmere 5 m2.

Požiadavka zo dňa 11.01.2022

jednotková hodnota pozemku............. .............................................. .............................140,- EUR/m2

parcela KN-C č. 5389/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2............. 24.640,- EUR
parcela KN-C č. 5392/8 - ostatná plocha o výmere 5 m2.................................................. 700,- EUR

SPOLU.............................................................................................................................................25.340,- EUR

Parcely sa nachádzajú na ulici Hlboká a tvoria úzky pás zelene medzi existujúcimi garážami 
(garáže sú v súkromnom vlastníctve fyzických osôb) a areálom NDŽ Žilina, s.r.o., ktorý je 

prístupný z ulice Košická. V súčasnosti je tento pás zelene čiastočne využívaný a prístupný 
z areálu spoločnosti NDŽ Žilina, s.r.o. V zmysle územného plánu ide o zmiešané územie 

občianskej vybavenosti, výroby a hromadného bývania. Podľa dostupných údajov z grafickej 
časti UP mesta Žilina sa na predmetnom území nenachádzajú inžinierske siete. Do územia 

však čiastočne a okrajovo zasahuje ochranné pásmo miestneho biokoridoru Mbk4. 
Nepredpokladáme negatívne následky pre mesto vzhľadom na predaj nehnuteľností. Územie 

nie je samostatne využiteľné, možnosťou do budúcna je teoretická možnosť vedenia 

inžinierskych sietí pri prípadnej rekonštrukcii komunikácie Hlboká cesta.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností 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 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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Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 723/197, zast. plocha anádv. 
o výmere 25 m2 v k. ú. Budatín v zmysle GP č. 36418897-182/2020 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov Ing. Dušanovi Raffajovi a manž. Ing. Alene Raffajovej, obaja bytom Modrá 
460/1, 010 03 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou uznesením č. 233/2020 
Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, čo predstavuje celkovú 
čiastku 1 563,25 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 
30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
z dôvodu, že žiadaný pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, ktorí majú záujem 
o rozšírenie záhrady.

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, 
ktorí majú záujem o rozšírenie záhrady.

MATERIÁL

Ing. Dušan Raffaj a manž. Ing. Alena Raffajová, obaja bytom Modrá 460/1, 010 03 Žilina,
opätovne požiadali o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 723/197, zast. plocha a nádv. o výmere 25 m2 
v k. ú. Budatín v zmysle GP č. 36418897-182/2020, vyhotoveného Geometra Žilina spol. s r.o.. Svoju 
žiadosť odôvodňujú tým, že sú vlastníci priľahlých pozemkov KN-C pare. č. 723/165 a 723/137 v k. 
ú. Budatín, zapísaných na LV č. 667, na ktorých majú postavený rodinný dom a kúpou predmetného 
pozemku majú záujem rozšíriť záhradu. Zároveň žiadatelia uvádzajú, že na požadovanom pozemku 
sa nachádzajú dva veľké stromy, koruny ktorých zasahujú nad ich pozemok viac ako 1,5 m.

Prvýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 25.02.2021, kedy nebolo
prijaté platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov.

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 UPN-M Žilina v platnom znení je pozemok s p. č. 
KN-C 723/136 v k. ú. Budatín súčasťou funkčnej plochy 7.23.BI.01. Pre danú funkčnú plochu je 
základná funkcia obytná, v rodinných domoch. Časť pozemku, o ktorú sa jedná, nie je prístupná z 
miestnej komunikácie. Žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých pozemkov s pare. č. KN-C 723/165 a 
723/137, na ktorých majú postavený rodinný dom.
Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina súhlasí s odpredajom časti 
pozemku s pare. č. KN-C 723/136 (o výmere cca 20 m2).
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Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 
61,33 €/m2, čo predstavuje čiastku 1 533,25 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 1 563,25 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., 
je celková hodnota 2 250 € (jednotková hodnota pozemku: 90 €/m2).

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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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 12.1.2022

Parcela registra C, 723/136
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Budatín
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
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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Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žiiina

V Žiline dňa 18.01.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetky

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Budatín, obec Žiiina, okres Žiiina, 
zapísaná ako:

- parcela C-KM č,723/197 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2
(odčlenená od parcely C-KN č. 723/136 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2)

Požiadavka zo dňa 11.01.2022 

GP č. 36418897 - 182/2020

Jednotková hodnota pozemku....................................................................................... . 90,- EUR/m2

parcela C-KN č. 723/197 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2................2.250,- EUR

SPOLU ........................................................................................... .................................................. 2.250,- EUR

Parcela sa nachádza v mestskej časti Budatín a je priamo prístupná z ulice Modrá. 
V súčasnosti tvorí udržiavanú plochu medzi rodinnými domami. Vzhľadom na tvar a malú 

výmeru nemá táto parcela samostatné využitie. Kúpou parcely súkromným vlastníkom je 

možnosť zhodnotenia majetku okolitých vlastníkov rodinných domov, preto 

nepredpokladáme iné využitie parcely ako v súčasnosti.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností 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 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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Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1370/5, zast. plocha anádv.
0 výmere 13 m2 v k. ú. Trnové v zmysle GP č. 52168735-44/2021 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov Petrovi Paurovi a manž. Alexandre Paurovej, obaja bytom Na Bárek 1470/2, 010
01 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou uznesením č. 233/2020 Mestského 
zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 
827,29 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty vo výške 30 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, nakoľko pri geodetickom zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného múru 
- oplotenia pozemku a rodinného domu žiadateľov, došlo k presahu do mestského pozemku.

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
osobitný zreteľ z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, nakoľko pri geodetickom 
zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného múru - oplotenia pozemku a rodinného domu 
žiadateľov, došlo k presahu do mestského pozemku.

MATERIÁL

Peter Paur a manž. Alexandra Paurová, obaja bytom Na Bárek 1470/2, 010 01 Žilina, opätovne 
požiadali o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 1370/5, zast. plocha anádv. o výmere 13 m2 v k. ú. 
Trnové v zmysle GP č. 52168735-44/2021, vyhotoveného Ing. Mgr. Vladimír Hrivík - Geo - Law. 
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že pri geodetickom zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného 
múru - oplotenia k ich rodinnému domu, došlo k presahu do mestského pozemku. Oporný múr bol 
schválený Rozhodnutím Stavebného úradu v Žiline č. 2424/2019-17721/2019-OSP-ŠI zo dňa 
13.05.2019, právoplatným dňa 26.06.2019. Žiadatelia sú vlastníci susediacich a priľahlých pozemkov 
pare. č. KN-C 389/2, 389/9, 1538/85, 1538/86 v k. ú. Trnové (zapísaných na LV č. 4332).

Nakoľko sa požadovaná časť pozemku nachádza vo vnútri ich dvora, majú záujem túto situáciu riešiť 
za účelom vysporiadania pozemkov a následného získania kolaudačného rozhodnutia. Žiadateľom na 
odkúpení predmetnej časti pozemku veľmi záleží, preto sú ochotní vybudovať odvodnenie na danom 
úseku komunikácie na vlastné náklady. Ďalej žiadatelia uvádzajú, že pri budovaní oplotenia museli 
z ich vedľajších parciel, č. KN-C 1538/86 a 1538/83 k. ú. Trnové ustúpiť o 1,5 m z dôvodu, že sa tam 
v budúcnosti plánuje vybudovať miestna komunikácia. Majú za to, že požadovaných 13 m2 by 
nijakým spôsobom neovplyvnilo komunikáciu, nakoľko ich oplotenie nadväzuje na existujúce 
oplotenie susedného pozemku pare. č. KN-C 389/1 k. ú. Trnové.

Prvýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 29.06.202 L kedy nebolo
prijaté platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov.

Druhýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 20,09.2021. kedy
nebolo prijaté platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov.
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Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - odbor dopravy žiadal 
v predmetnej veci predložiť projektovú dokumentáciu stavebno-technického riešenia dotknutej 
miestnej komunikácie vrátane odvodnenia, ktorou bude preukázané, že stavba oporného múru 
(oplotenia rodinného domu) nie je a nebude prekážkou miestnej komunikácie ul. Na Bárek, vrátane 
jej cestného príslušenstva v súlade s príslušnými normami.
V zmysle uvedenej požiadavky žiadatelia dali vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bola 
odborom dopravy s projektantom odkonzultovaná, odbor dopravy súhlasí s ňou a požaduje 
zabezpečiť riešenie v zmysle PD.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči majetkovoprávnemu vysporiadaniu časti 
pozemku p. č. KN-C 1370 k. ú. Trnové a odporúča ho riešiť odpredajom.

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 
61,33 €/m2, čo predstavuje čiastku 797,29 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 827,29 €

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., 
je celková hodnota 624 € (jednotková hodnota pozemku: 48 €/m2).

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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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 1370
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Trnové

W20/81

451/64 i

[421/83,

[422/85

.38/116
605/5,.
4UO/3

450/66

023/87>572/7

1538/194

049/68;

538/4!
>1 :4867.1b!

0567/21
372/3’

J 538/8:

[V460I.4' L1364/i1'A.

vtJC*447/7Z

1538/42

046/74055676’

)8/43v
1538/j

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 
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Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu I 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 18.01.2022

Vec: Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Predmet odhadu: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Trnové, obec Žilina, okres Žilina, 
zapísaná ako:

- pare. C-KN č. 1370/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2.

Dodané podklady: Požiadavka zo dňa 11.01.2022 
GP č. 52168735-44/2021

Trhová hodnota: Jednotková hodnota pozemku ........................................................................ 48,- EUR/m2

pare. C-KN č. 1370/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 .........................  624,- EUR

SPOLU ............................................................................................. ..................................... .............  624,- EUR

Zdôvodnenie: Pozemok sa nachádza v mestskej časti Trnové a celou svojou výmerou tvorí súčasť miestnej 
komunikácie ul. Na Bárek s križovatkou ul. Dunajská. V katastri nehnuteľností je vedený ako 
pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová 

komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Z dôvodu, 
že pozemok tvorí miestnu komunikáciu s uvedeným využitím v oblasti rodinných domov, 
pričom je predpoklad, že v komunikácii sú uložené aj inžinierske siete, nepredpokladáme, že 

by uvedený pozemok mal v budúcnosti iné využitie.
Celkovým obmedzujúcim faktorom je teda umiestenie pozemku, využitie, ako aj výmera.

Dovoľujeme si upozorniť na fakt, že v prípade predaja pozemku súkromným vlastníkom, môže 

byť doprava na aktuálne využívanej komunikácii obmedzená zmenou doteraz plynulej šírky 

komunikácie.

Poučenie: Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností 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 verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 

upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. pbradný 

charakter.
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4/

Uznesenie č.__12022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

L schváliť

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. 578/6, trvalý tráv. porast o výmere 89 m2 
v k. ú. Mojšova Lúčka v zmysle GP č. 45/2021 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
Pavlovi Smidovi, bytom Jedlíkova 3423/11,010 15 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 
č. 77/2021 v celkovej hodnote 4 933,51 €, ktorá bola zvýšená o náklady za vypracovanie ZP vo výške 
223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok susedí 
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

Odôvodnenie osobitného zreteľa 5 9a ods. 8 písm. ej zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

MATERIÁL

v v

Pavol Smida, bytom Jedlíkova 3423/11, 010 15 Žilina - požiadal o odpredaj pozemku pare. č. 
578/6, trvalý tráv. porast o výmere 89 m2 v k. ú. Mojšova Lúčka v zmysle GP č. 45/2021, 
vyhotoveného PROFIGEODET s.r.o., ktorý susedí s pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa - 
pare. č. KN-C 578/3 v k. ú. Mojšova Lúčka (zap. na LV č. 857), ktorý nadobudol darovacou zmluvou 
v r. 2002. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že požadovaný pozemok udržuje od roku 2002, 
ako aj jeho predkovia, pravidelným kosením a vyrezávaním náletových drevín. Žiadateľa ďalej 
uvádza, že na predmetnom pozemku si ľudia robili menšie čierne skládky, alebo ho využívali na 
parkovanie, čo obmedzovalo prístup k jeho pozemku.

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 77/2021 Ing. Adriánom 
Bukovcom v celkovej hodnote 4 680,51 € (jednotková hodnota pozemku: 52,59 €/m2). Náklady za 
vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 30 €. 
Celková čiastka k úhrade: 4 933,51 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., 
je celková hodnota 3 115 € (jednotková hodnota pozemku: 35 €/m2).

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Vzhľadom na polohu a charakter pozemku, UHA mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju časti 
pozemku pare. č. KN-E 439/201 v k. ú. Mojšova Lúčka.

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 Dátum: 27.10.2021

Parcela registra E, 439/201
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Mojšova Lúčka

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
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.





RealrtnésIužbyRED
Realitné centrum RED, s.r.o., Námestie Ä. Hlinku 816/3, 010 01 Žilina, IČO: 45 654 395, DIČ: 202 307 23 48 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 53272/L 
e-mail: red@red.sk, lei.: +421 41 500 7171. ww.red.sk

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiiine dňa 12.10.2021

Vec: Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Predmet odhadu: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Mojšová Lúčka, obec Žilina, okres 
Žilina, zapísaná ako:
- novovytvorená parcela C-KN č. 578/6 - trvalý trávny porast o výmere 89 m2

(odčlenená z pôvodnej parcely E-KN č. 439/201 - ostatná plocha o výmere 256 m2 v zmysle 
geometrického plánu č. 45/2021)

Dodané podklady: Požiadavka zo dňa 06.10.2021 

GPč. 45/2021

Trhová hodnota: Jednotková hodnota pozemku................................................................................... 35,- EUR/m2

parcela C-KN č. 578/6 - trvalý trávny porast o výmere 89 m2...................................3.115,- EUR

SPOLU ...............................................................................................................................3.115,-EUR

Zdôvodnenie: Predmetný pozemok sa nachádza v mestskej časti Mojšová Lúčka v smere na vodné dieio
k Pizzerii La Rose po pravej strane. Pozemok priamo susedí s obecnou mestskou asfaltovou 
komunikáciou, do ktorej čiastočne zasahuje. Pozemok ako celok je však súčasťou trávnatej 
zarastenej a neudržiavanej jemne svahovitej plochy, ktorá priamo susedí so záhradou 
rodinného domu. Vzhľadom na svoju výmeru, tvar a umiestnenie nemá tento pozemok ako 
celok samostatné využitie.
Z hľadiska územného plánu sa pozemok nachádza v území s prevahou individuálneho 
bývania, avšak, čiastočne aj v území označenom ako biokoridor miestneho významu, takže 
je možné, že bude mať obmedzené využitie a prísnejšie podmienky bude potrebné dodržať 
aj pri prípadnej výstavbe akéhokoľvek objektu. Pozemok sa taktiež nachádza čiastočne 
v území izolačnej a brehovej zelene z dôvodu cesty 1. triedy.
Vzhľadom na uvedené informácie má pravdepodobne pozemok najväčší význam len pre 
prípadného vlastníka susedného pozemku, ktorý by jeho kúpou vytvoril usporiadanie svojho 
pozemku a zabezpečil jeho pravidelný tvar a lepšiu využiteľnosť.

Poučenie: Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností 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,
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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. • *,J



ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou

1/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. schváliť

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, pare. č. KN-C 7993, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 953 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 
katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10115 a odpredaj príslušného podielu na 
predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Platanová, súp. č. 3228 v Žiline, 
zapísanom na LV č. 5898, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Žilina, a to: Ing. Sabo Gabriel, rod. 
Sabo, bytom Platanová 3228/16, 010 07 Žilina aMgr. Mária Sabová r. Majchráková, bytom 
Segnerova 3396/3, Žilina, 010 15 ako manželom v BSM podiel 96/4648 za cenu určenú v zmysle 
ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s 
ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami vo 
vlastníctve žiadateľov,

2. Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, pare. č. KN-C 1472/31, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 719 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom 
Žilina, katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV 
č. 3046 a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na 
ul. Baničova, súp. č. 3389 v Žiline, zapísanom na LV č. 1775, kat. úz. Závodie, a to: Mgr. Uherová 
Ľubomíra PhD., rod. Ježová, bytom Zádubanská 289/57A, Žilina- Zádubnie, 010 03 podiel 
8308/425344, Paršo Patrik, rod. Paršo, bytom Baničova 3389/9, Žilina podiel v 4984/425344 v Z-ici, 
Paršová Zuzana, rod. Bačová, bytom Baničova 3389/9, 010 15 Žilina podiel 4984/425344 v Z-ici, 
Chabadová Monika, rod. Chabadová, bytom Baničova 3389/9, 010 15 Žilina podiel 4984/425344, 
Kučerová Alena, rod. Rakytová a Mgr. Kučera Zdeněk, rod. Brhel obaja bytom Baničova 3389/11, 
010 15 Žilina ako manželia v BSM podiel 8308/425344, Kudelčík Tomáš, rod. Kudelčík, bytom 
Baničova 3389/11, 010 15 Žilina podiel 8308/425344 v Z-ici, Masárová Denisa, rod. Masárová, 
bytom Petzvalova 3379/67, 010 15 Žilina podiel 8308/425344 v Z-ici, Ing. Jančík Stanislav, rod. 
Jančík, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina podiel 8308/425344 v Z-ici, Mgr. Jančíková Petra, 
rod. Bejšovcová, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina podiel 8308/425344 v Z-ici, Ing. Bicko 
Jozef, rod. Bicko a Bicková Terezie, rod. Angelovičová, obaja bytom Tekovská 3367/21, 058 01 
Poprad ako manželia v BSM podiel 4984/425344 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 
s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 
zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov,
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3. Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, pare. č. KN-C7862, zastavaná plocha a nádvorie
0 výmere 984 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 
katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj príslušného podielu na 
predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Fatranská, súp. č. 3102 v Žiline, 
zapísanom na LV č. 5518, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Žilina, a to: Eva Krúpová, rod. 
Maftasová, bytom Rosinská 8541/30A, 010 08 Žilina podiel 77/4039, Ing. Šurman Daniel, rod. 
Surman, bytom Bojnická cesta 590/29, Kanianka 972 17 podiel 76/4039 v Wici, Mgr. Surmanová 
Veronika, rod. Gurtlerová, Fatranská 3102/13, 010 08 podiel 76/4039 v Wici za cenu určenú v 
zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 
Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako 
pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov

MATERIÁL
Tento materiál sa predkladá v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4, ods. 2. 
písm. a/ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, podľa ktorého mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje vždy spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na základe 
právnych úkonov s výnimkou prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa 
osobitného predpisu 1.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch požiadali o odkúpenie príslušných 
podielov na pozemkoch pod bytovými domami. Svoje žiadosti odôvodnili tým, že sú vlastníci bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré sú postavené na predmetných pozemkoch.

Vo vzťahu k vlastníkom pod bodom 2. bol odpredaj už jedenkrát schválený uznesením 
č. 86/2020 prijatým na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline konanom dňa 11.05.2020. 
Odpredaj pozemku bolo na základe tohto rozhodnutia zrealizovaný na základe kúpnej zmluvy KZ 
288/2020 z 11.1.2021. V dôsledku odpredaja bytu jedného z kupujúcich po uzatvorení kúpnej zmluvy 
príslušný katastrálny úrad nemôže zapísať predmetnú kúpnu zmluvu a konanie bude zastavené. 
Nakoľko vlastníci, ktorí sú vlastníkmi bytov naďalej trvajú na odkúpení pozemku, je potrebné 
odpredaj pozemku opätovne schváliť, nakoľko už uplynula lehota jedného roku od prijatia uznesenia 
č. 86/2020.

Výška kúpnej ceny za odpredávaný podiel je pre jednotlivých záujemcov určená na základe zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. V zmysle § 18a ods. 3 cit. zákona je obec povinná previesť vlastníctvo zastaveného 
a priľahlého pozemku nadobudnuté podľa osobitného predpisu na vlastníka bytu, ktorý nadobudol 
byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, ak vlastník bytu požiada o prevod 
spoluvlastníckeho podielu pozemku, za cenu určenú osobitným predpisom. Týmto osobitným 
predpisom je vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Pre záujemcov, ktorí nadobudli byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, je cena 
určená v zmysle ust. § 18a ods. 3 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. a § 17 ods.
1 písm. c) vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 0,12 €/m2.

Pre všetkých ostatných záujemcov, ktorí nadobudli vlastníctvo bytu inak ako z vlastníctva bytového 
družstva (napr. darovacou zmluvou, dedičstvom), je cena určená v zmysle ust. 18a ods. 1 s použitím 
ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 
€/m2.

Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.

1 Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
10



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

1/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

L schváliť

dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so spoločnosťou SUAR 
Group s.r.o., so sídlom Kragujevská 9, 010 01 Žilina, ICO 51 854 805, podľa nasledujúceho 
uznesenia, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Prenájom pozemku pare. č. KN-C 1472/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Závodie v rozsahu 18 m2 
(pare. č. KN-C 1472/951, zast. plocha a nádvorie o výmere 18 m2 k. ú. Závodie zmysle GP č. 
142/2021) za účelom vyhradeného parkovacieho miesta pre ZTP za cenu nájmu stanovenú 
znaleckým posudkom č. 103/2021 v celkovej výške 108,50 €/celý predmet nájmu/rok priamo 
spoločnosti SUAR Group s.r.o. ako leasingovému nájomcovi, nakoľko sa jedná o špecifický prípad, 
kedy nie je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu priamo s vlastníkom susediaceho pozemku pare. č. KN- 
C 1472/46 v k. ú. Závodie, zast. plocha a nádvorie o výmere 1 130 m2 a na ňom postavenej budovy 
č. súp. 3471, zap. na LV č. 1262, ktorým je spoločnosť CSOB Leasing, a.s., ktorá refínancovala 
obstaranie nehnuteľností na základe zmluvy o leasingu nehnuteľností. Spoločnosť CSOB Leasing, 
a.s., v tomto prípade plní funkciu fmancovateľa a nepripúšťa žiadne prevádzkové a iné záväzky 
súvisiace s prevádzkou a užívaním nehnuteľností. Tieto náklady v zmysle leasingovej zmluvy znáša 
spoločnosť SUAR Group s.r.o. a takisto zabezpečuje prevádzku a chod nehnuteľnosti.

2/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

í schváliť

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na časť pozemku 
pare. č. KN-C 1472/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Závodie v rozsahu 18 m2 (pare. č. KN-C 
1472/951, zast. plocha a nádvorie o výmere 18 m2 k. ú. Závodie zmysle GP č. 142/2021) za účelom 
vyhradeného parkovacieho miesta pre ZTP so spoločnosťou SUAR Group s.r.o. so sídlom 
Kragujevská 9, 010 01 Žilina, ICO 51 854 805, ako nájomcom, za cenu nájmu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 103/2021 v celkovej výške 108,50 €/celý predmet nájmu/rok s tým, že spolu s prvou 
splátkou nájomného nájomca uhradí náklady za vypracovanie ZP vo výške 223 € a náklady za určenie 
trhovej hodnoty nájmu nehnuteľnosti vo výške 30 €, 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 špecifický prípad, kedy nie je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu priamo s vlastníkom susediaceho 
pozemku pare. č. KN-C 1472/46 v k. ú. Závodie, zast. plocha a nádvorie o výmere 1 130 m2 a na ňom 
postavenej budovy č. súp. 3471, zap. na LV č. 1262, ktorým je spoločnosť CSOB Leasing, a.s., ktorá 
refínancovala obstaranie nehnuteľností na základe zmluvy o leasingu nehnuteľností. Spoločnosť 
Č SOB Leasing, a.s., v tomto prípade plní funkciu fmancovateľa a nepripúšťa žiadne prevádzkové a 
iné záväzky súvisiace s prevádzkou a užívaním nehnuteľností. Tieto náklady v zmysle leasingovej 
zmluvy znáša spoločnosť SUAR Group s.r.o. a takisto zabezpečuje prevádzku a chod nehnuteľnosti.
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MATERIÁL

Spoločnosť ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO 35 704 713, ako vlastník 
nehnuteľností - pozemku pare. č. 1472/46 v k. ú. Závodie, zast. plocha a nádvorie o výmere 1 130 m2 
a na ňom postavenej budovy č. súp. 3471, zap. na LV č. 1262, požiadala o prenájom časti pozemku 
pare. č. KN-C 1472/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Závodie v rozsahu 18 m2 (pare. č. KN-C 
1472/951, zast. plocha a nádvorie o výmere 18 m2 k. ú. Závodie zmysle GP č. 142/2021, 
vyhotoveným Geometra Žilina spol. s r. o.) za účelom vyhradeného parkovacieho miesta pre ZTP na 
sídlisku Hájik a to tak, aby nájomná zmluva bola priamo uzatvorená so spoločnosťou SUAR Group
s. r.o. so sídlom Kragujevská 9, 010 01 Žilina, ICO 51 854 805, ktorá si budovu a pozemok 
obstarala formou leasingu poskytnutého spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s., ktorá refínancovala 
obstaranie nehnuteľností na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LRM/15/80071 a 
LRM/15/80072.

Napriek tomu, že na LV je uvedený ako vlastník spoločnosť ČSOB Leasing, a.s., v súlade so 
všeobecnými záväznými právnymi predpismi eviduje, technicky zhodnocuje a odpisuje 
nehnuteľnosti vo svojom účtovníctve spoločnosť SUAR Group s.r.o. ako leasingový nájomca.
V zmysle leasingových zmlúv je spoločnosť SUAR Group s.r.o. ako leasingový nájomca povinný 
počas trvania zmlúv plniť na vlastné náklady všetky povinnosti vlastníka podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov a individuálnych rozhodnutí orgánov verejnej správy vzťahujúcich sa k týmto 
nehnuteľnostiam.

Spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. v tomto prípade plní funkciu fmancovateľa a nepripúšťa žiadne 
prevádzkové a iné záväzky súvisiace s prevádzkou a užívaním nehnuteľností. Tieto náklady v zmysle 
leasingovej zmluvy znáša spoločnosť SUAR Group s.r.o. a takisto zabezpečuje prevádzku a chod 
nehnuteľnosti.

Spoločnosť SUAR Group s.r.o. prevádzkuje predmetnú nehnuteľnosť ako budovu obchodu a služieb,
t. j. nachádza sa v nej reštaurácia, predajňa nápojov, fitnes a priestory pre administratívu.

Na určenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnosti bol vypracovaný ZP č. 103/2021 Ing. Adriánom 
Bukovcom v celkovej hodnote 108,50 €/rok (jednotková hodnota nájmu pozemku: 6,028 €/m2). 
Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
30 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., 
je celková hodnota 450 €/rok (jednotková hodnota nájmu pozemku: 25 €/m2).

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči prenájmu časti predmetného 
pozemku.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - odd. dopravy: súhlasí 
s prenájmom jedného parkovacieho miesta pre ZTP.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 14.1.2022
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Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 30.11.2021

Určenie trhovej hodnoty nájmu nehnuteľného majetku

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Závodie, obec Žilina, okres Žilina, a to:

- pare. C-KN č. 1472/951 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

(pôvodná parcela C-KN č. 1472/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 459 m2).

Požiadavka zo dňa 26.11.2021 

GP č. 142/2021

Jednotková hodnota nájmu................................................................................25,- EUR/m2/rok

pare. C-KN č. 1472/951 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2.............450,- EUR/rok

SPOLU 450,- EUR/rok

Pozemok sa nachádza v na sídlisku Hájik, na ulici Jedlíkova / Slnečné námestie a tvorí plochu 
parkovísk a prístupových komunikácií k obytným domom sídliska. Ide o štandardné sídliskové 
parkovacie miesto ako súčasť spevnených plôch parkovísk. V katastri nehnuteľností je 
pôvodná parcela vedená ako pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, 
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich 
súčasti. Nepredpokladáme v čase iné využitie.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností 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 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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Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 67/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina ako 
prenajímateľom a p. Elenou Daniškovou, bytom ul. Dolná Trnovská 63/500 Žilina, ako nájomcom, 
ktorým sa mení predmet nájmu tak, že sa z neho vypúšťajú pôvodné pozemky pare. č. KN-E 4688/1, 
orná pôda o výmere 199 m2 , pare. č. KN-E 4689/2, orná pôda o výmere 200 m2 ktoré sú totožné 
spare. č. KN-C 1561/46 v kat. území Trnové. Predmetom nájmu zostáva pozemok pare. č. KN-E 
4691/2, orná pôda o výmere 71 m2 v k. ú. Trnové za cenu nájmu 15,05 €/rok/celý predmet nájmu, 
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že sa nachádza v blízkosti pozemku vo vlastníctve žiadateľky.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Nakoľko bola nájomná zmluva odsúhlasená v Mestskom zastupiteľstve 12.12.2016 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, akákoľvek zmena (predmet nájmu) podlieha jej schvaľovaniu.

MATERIÁL

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 235/2016 zo dňa 12.12.2016 bol odsúhlasený prenájom 
pôvodných pozemkov pare. č. KN-E 4688/1, orná pôda o výmere 199 m2, pare. č. KN-E 4689/2, orná 
pôda o výmere 200 m2, ktoré sú totožné s pare. č. KN-C 1561/46 a pare. č. KN-C 4691/2, orná pôda 
o výmere 71 m2 v kat. území Trnové za cenu nájmu 100 €/rok/celý predmet nájmu p. Elene

v

Daniškovej, bytom ul. Dolná Trnovská 63/500 Žilina s účelom využitia na poľnohospodárske 
účely a ktoráje vlastníčkou susediaceho pozemku pare.č.KN-C 1561/122 v kat. úz. Trnové. V zmysle 
citovaného uznesenia bola vypracovaná NZ č. 67/2017, uzatvorená dňa 17.02.2017.

Uznesením č. 172/2021 Mestského zastupiteľstva zo dňa 20.09.2021 bol odsúhlasený odpredaj 
pozemku pare. č. KN-C 1561/46, orná pôda o výmere 396 m2 v k. ú. Trnové p. Štefanovi Lazarovi. 
V zmysle citovaného uznesenia bola vypracovaná KZ 505/2021, ktorá bola Okresný úradom Žilina, 
katastrálny odbor zavkladovaná dňa 09.12.2021 pod č. V 11879/2021.

Nakoľko Nájomná zmluva 67/2017 bola odsúhlasená v MZ ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
predkladáme do mestského zastupiteľstva zmenu predmetu nájmu (poníženie) len na aktuálny 
pozemok pare.č.KN-E 4691/2, orná pôda o výmere 71 m2 v k. ú. Trnové za cenu 15,05 €/rok/celý 
predmet nájmu, ktorý bude využívaný na poľnohospodárske účely. Pri určení ceny za nájom tohto 
pozemku sa vychádzalo z pôvodnej ceny predmetu nájmu, ktorá bola znížená o už odpredané 
pozemky.

Žiadateľka nemá voči mestu podlžnosti.

13



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 17.1.2022
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4/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie dodatku č. 3 k Zmluve o nájme č. 933/právne/2016 zo dňa 25.1.2017 v znení dodatku č. 1 
zo dňa 2.2.2021 a dodatku č.2 zo dňa 20.8.2021 (ďalej aj ako „Zmluva) medzi mestom Žilina ako 
prenajímateľom a občianskym združením Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno, so sídlom 
Kapustná 132/14, 010 14 Žilina, IČO 42 070 384 (nájomca č.l) a spoločnosťou BR ACADEMY, 
s.r.o., so sídlom Námestie slobody 73, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45 912 017 (nájomca č.2), 
ktorým mesto Žilina udeľuje súhlas:

• s vybudovaním objektov - ihriska s prírodným trávnikom 60x40m, umelého ihriska 60x40m 
a zázemia ihriska, chodníkov a komunikácie pre obslužnú techniku - zámková dlažba, 
umelého osvetlenia 9x, elektrickej prípojky, zavlažovacieho systému - vetvy, ovládacích 
zemných káblov - riadiaca jednotka elektroventily, hlavného rozvodového potrubia pre 
zavlažovanie, plážového ihriska a dažďovej kanalizácie (ďalej len „objekty“)

• v súlade s vyjadrením Útvaru hlavného architekta mesta Žilina k dokumentácii pre účely 
stavebného konania, zn. 173428/2021-UHA-SIM zo dňa 29.10.2021 a Situáciou - Stavebné 
úpravy, prístavba a nadstavba zázemia športového areálu 09/2021

• náj omcovia vykonaj ú vybudovanie týchto obj ektov a rekonštrukciu obj ektu šatní, futbalového 
ihriska a vybudovanie parkoviska do 5 rokov odo dňa účinnosti dodatku č.3,

a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb.

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 Zmluve, ktorá bola schvaľovaná 
v Mestskom zastupiteľstve 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

MATERIÁL

Dňa 25.1.2021 bola medzi mestom Žilina ako prenajímateľom a nájomcom č.l uzatvorená 
Zmluva o nájme č. 933/právne/2016. Dodatkom č.l zo dňa 2.2.2021 k Zmluve prenechalo mesto 
Žilina nájomcovi č.l do užívania:
- pozemok parcela č. 1167/4, zastavaná plocha o výmere 199m2, v katastrálnom území Brodno
- pozemok parcela č. 1167/3, ostatná plocha o výmere 8072m2, v katastrálnom území Brodno
- pozemok parcela č. 1167/27, ostatná plocha o výmere 12362m2, v katastrálnom území Brodno
- pozemok parcela č. 1167/28, ostatná plocha o výmere 603m2, v katastrálnom území Brodno
- pozemok parcela č. 1167/29, ostatná plocha o výmere 97m2, v katastrálnom území Brodno

Na základe uvedeného dodatku č.l k Zmluve udelilo mesto Žilina ako prenajímateľ 
nájomcovi č.l súhlas s rekonštrukciou objektu šatní, futbalového ihriska a s vybudovaním 
parkoviska, pričom podmienkou na začatie týchto prác bolo predloženie projektovej dokumentácie 
vypracovanej a overenej projektantom s oprávnením na projektovú činnosť Útvaru hlavného 
architekta mesta Žilina a súčasne vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina, že tento projekt 
je v súlade s ÚPN- M Žilina.
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Na základe čl. 5 ods. 12 Zmluvy sa nájomca zaviazal vykonať a vybudovať akékoľvek ďalšie 
zmeny na predmete nájmu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. Nájomca 
zároveň vyhlásil, že si je vedomý, že na uskutočnenie stavebných prác resp. stavby na predmete 
nájmu, pre vybudovanie ktorej sa vyžaduje v zmysle zákona č.50/1975 Zb. (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov právoplatné stavebné povolenie, podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom v Žiline.

Dodatkom č. 2 zo dňa 20.8.2021 pristúpil k existujúcemu nájomcovi č.l nájomca č.2 
spoločnosť BR ACADEMY, s.r.o., a to z dôvodu plánovanej rekonštrukcie športového areálu a s tým 
súvisiacej pripravovanej žiadosti na Fond na podporu športu, ktorého podmienkou je využívanie 
športoviska minimálne dvoma subjektmi.

Nájomcovia požiadali mesto Žilina o uzatvorenie dodatku č. 3 k Zmluve. Svoju žiadosť 
odôvodnili tým, že vzhľadom na skutočnosť, že Fond na podporu športu vyhlásil Výzvu na 
predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu: „ Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry", číslo: 2021/004 (ďalej len ako „ výzva") a žiadatelia majú 
záujem predložiť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce 
vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania 
priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej 
republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane 
zdravotne postihnutých občanov. Ďalej uviedli, že z dôvodu podpory a rozvoja športu a telovýchovy, 
zachovania a podporovania futbalu v mestskej časti Brodno a z dôvodu explicitne určených 
podmienok, za ktorých je možné predložiť Žiadosť o poskytnutie príspevky v rámci citovanej výzvy, 
vznikla potreba zosúladenia projektovej dokumentácie (ktorá obsahuje objekty definované v návrhu 
uznesenia) so Zmluvou v znení jej dodatkov. Okrem rekonštrukcie ihriska a objektu šatní 
a vybudovania parkoviska, na ktoré už bol zo strany mesta Žilina udelený súhlas uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 244/2020 zo dňa 17.12.2020, sa dodatkom č. 3 k Zmluve doplní súhlas 
mesta Žilina na vybudovanie ostatných objektov definovaných v návrhu uznesenia v súlade 
s vyjadrením Útvaru hlavného architekta mesta Žilina k dokumentácii pre účely stavebného konania, 
zn. 173428/2021-UHA-SIMzo dňa 29.10.2021 a Situáciou - Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba 
zázemia športového areálu 09/2021.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina súhlasí s projektovou dokumentáciou pre účely 
stavebného konania „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zázemia športového areálu” .

Žiadatelia nemajú podlžnosti voči mestu Žilina.
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UHA
ŽILINA UTVAŘ HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ADRESÁT

BR ACADEMY s.r.o
Námestie slobody 73 
024 01 Kysucké Nové Mesto 
Slovenská republika 
info@bracademy.sk

Váš list značkv/zo dňa Naša značka Vvbavuie V Žiline dňa
13.10.2021 173428/2021-UHA-SIM Ing. arch. Eva Šimunová 29.10.2021

VEC:
Vyjadrenie k dokumentácii pre účely stavebného konania .

K predloženej dokumentácii pre účely stavebného konania „Stavebné úpravy prístavba a nadstavba zázemia 
športového areálu" (Ing. Vladimír Gašpierik, HEAD studio, s.r.o.), na pozemkoch parcelné č. KN-C 1167/3, 
1167/4, 1167/27, 28 29 k.ú. Brodno 
vydáva Útvar hlavného architekta Mesta Žilina nasledovné

vyjadrenie:

V predloženej projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania (ďalej len DSP) je riešený návrh 
stavebných úprav, prístavby a nadstavby zázemia športového areálu s dvoma umelými ihriskami. Existujúci 
športový areál sa nachádza západne od zastavaného územia Brodna, na ľavom brehu rieky Kysuca, v blízkosti 
cestyl/11, v lokalite Horné zábrežie. Príjazdová komunikácia bude napojená na existujúcu komunikáciu 
z parcely 1203/4.

Investorom bude Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno, Brodno 132, 010 14 Žilina

Charakter stavby predpokladá členenie na stavebné objekty:
SO 01 - Zázemie športového areálu
SO 02 - Ihrisko s prírodným trávnikom 60x40 m
SO 03 - Umelé ihrisko 60x40 m a zázemie ihriska
SO 04 - Spevnená plocha - zámková dlažba alt. zatrávňovacie tvárnice
SO 05 - Chodníky a komunikácia pre obslužnú techniku - zámková dlažba
SO 06 - Umelé osvetlenie 9x
SO 07 - Elektrická prípojka
SO 08 - Vodovodná prípojka, studňa - existujúca
SO 09 - Kanalizačná prípojka, žumpa - existujúca
SO 10 - Zavlažovací systém - vetvy
SO 11 - Ovládacie zemné káble - riadiaca jednotka elektroventily 
SO 12 - Hlavné rozvodové potrubie pre zavlažovanie 
SO 13 - Plážové ihrisko 
SO 14 - Dažďová kanalizácia

UHA
Ž LINA

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1. 011 31 Žilina, IČO: 53001508, DIČ: 2121223027

Primá banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú.: SK16 5600 0000 0064 9260 1001

Sídlo ÚHA - Horný val 67, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 434 42 05, www.uha.zilina.sk



vyjadrenie č. 173428/2021 z 29.10.2021

K predmetnej stavbe „Stavebné úpravy prístavba a nadstavba zázemia športového areálu" v stupni DUR dal UHA Žilina 
vyjadrenie pod č. 147415/2021, Ing. arch. Eva Šimunová, v ktorom konštatoval, že predložená dokumentácie pre územné 
rozhodnutie nebola v rozpore s UPN-M Žilina v platnom znení.
V následnom stupni PD (DSP) UHA Žilina požadoval zapracovať pripomienky - doplniť spevnené plochy parkoviska 
o výsadbu zelene v zmysle STN 736110/Z2.

Predložená dokumentácia bola upravená požiadavka bola zapracovaná.

Na základe vyššie uvedeného ÚHA Žilina súhlasí s projektovou dokumentáciou pre účely stavebného konania 
„Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zázemia športového areálu" .

S úctou

Ing. arch./Knaoir thddelka 
riaditePUHA

Na vedomie
Mgr. Peter Fiabáne, primátor
MsÚ Žilina, SU -JUDr. Roman Dolejší, L.L.M., vedúci stavebného úradu 
ÚHA Žilina - spis 
ÚHA Žilina-a/a
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VECNÉ BREMENÁ
schvaľované nadpolovičnou väčšinou

1/

Uznesenie č.__12022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako 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 zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 5775/1, 
zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 36442500-276/2021 „diel 1“ strpieť v rozsahu 7 
m2 uloženie inžinierskej siete - 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 oprávneného z vecného bremena, ktorým je Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, za jednorazovú odplatu určenú ZP č. 104/2021 vo výške 
763,83 €, ktorá bola zvýšená o náklady za vypracovanie ZP vo výške 223 €.

MATERIÁL

Dňa 07.06.2021 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 182/2021 o zriadení vecného bremena 
na časť pozemku pare. č. KN-C 5775/1, zast. plocha a nádv. v k. ú. Žilina v prospech tretej osoby 
medzi zmluvnými stranami: mestom Žilina ako budúcim povinným, spoločnosťou Piano residence, 
s.r.o. ako investorom a spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. ako budúcim oprávneným. 
Uzatvorenie zmluvy bolo schválené uznesením č. 77/2021 MZ dňa 27.04.2021.

V zmysle vyššie uvedenej zmluvy požiadala spoločnosť Piano residence, s. r. o., so sídlom 
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO 50 710 117, ako investor stavby „14109 - Žilina-Ul. J. Milca 
- Rozšírenie NNK“ o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, a to 
oprávneného z vecného bremena - Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 
Žilina, IČO 36442 151, spočívajúceho v povinnosti mesta Žilina ako vlastníka zaťaženého pozemku 
pare. č. KN-C 5775/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 36442500-276/2021 „diel 
1“, vypracovaného spoločnosťou SYKO, s.r.o., strpieť v rozsahu 7m2 uloženie inžinierskej siete - 
rozšírenie distribučnej NNK siete.

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
ZP č. 104/2021 Ing. Adriánom Bukovcom v celkovej hodnote 540,83 € (jednotková hodnota odplaty 
pozemku: 77,26 €/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 €.
Celková čiastka k úhrade: 763,83 €.
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Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Podľa k žiadosti priloženej situácie sa jedná o NN káblové vedenie popod ulicu J. Milca s 
vybudovaním novej pilierovej rozpojovacej a istiacej skrine (PRIS).
Podľa záväznej časti UPN-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.

Na základe vyššie uvedeného UHA 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 ÚPN-M Žilina 
v platnom znení, riešiť v rámci na NN vedenie pripájaného objektu. Zároveň odporúča v rámci 
uzavretia zmluvy požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania sietí v digitálnej forme 
mestu Žilina.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 14.1.2022

Parcela registra C, 5775/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina
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2/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku pare. č. KN-C 162 
a v k. ú. Závodie, zap. na LV č. 1979, ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 152/1 v k. ú. Závodie v zmysle GP 
33742693-23/2021 „diel 1“ v rozsahu 5 m2 strpieť uloženie inžinierskej siete - kanalizačnej šachty, 
prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) 
v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania 
porúch a havárií, za jednorazovú odplatu určenú ZP 5/2022 v celkovej hodnote 362,45 €, ktorá bola 
zvýšená o náklady za vypracovanie ZP vo výške 223 €.

MATERIÁL

Dňa 16.02.2021 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 22/2021 o zriadení vecného bremena, 
v znení dodatku č. 1. zo dňa 02.12.2021, medzi mestom Žilina ako budúcim povinným z vecného 
bremena aMgr. Katarínou Skačániovou, Školská 78/78, 010 04 Žilina, ako budúcim oprávneným 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku pare. č. KN-C 152/1 v k. ú. 
Závodie strpieť v rozsahu 5 m2 uloženie inžinierskej siete - kanalizačnej šachty.

V zmysle vyššie uvedenej zmluvy požiadala Mgr. Katarína Skačániová, Školská 78/78, 010 04 
Žilina, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemku pare. č. KN-C 162 v k. ú. Závodie, zap. na LV č. 1979, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Žilina ako vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 152/1 v k. ú. Závodie v zmysle GP č. 
33742693-23/2021 Diel „1“, vypracovaného Ing. Beata Švaňová - GEA, strpieť v rozsahu 5 m2 
uloženie inžinierskej siete - kanalizačnej šachty.

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
ZP č. 5/2022 Ing. Adriánom Bukovcom v celkovej hodnote 139,45 € (jednotková hodnota odplaty 
pozemku: 27,89 €/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 €.
Celková čiastka k úhrade: 362,45 €.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Umiestnenie kanalizačnej šachty podľa projektovej dokumentácie sa nachádza v mieste pokračovania 
pešieho chodníka, ktorý momentálne nie je v dobrom stave. Nedochádza k znižovaniu plôch kvalitnej 
verejnej zelene. Na základe uvedeného UHA mesta Žilina súhlasí s umiestnením kanalizačnej šachty 
na pozemku pare. č. KN-C 152/1 v k. ú. Závodie.

Žiadateľka nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 152/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Závodie
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Uznesenie č.__/2022

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 spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická 
cesta 1960, 010 57 Žilina, ICO 36 672 297, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré bude 
spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov:
- pare. č. KN-E 2719/9, orná pôda v k. ú. Žilina
- pare. č. KN-C 1393/22, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1393/23, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-E 5524/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1393/27, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1387, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1396, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1607, orná pôda v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1405/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1397/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
strpieť v celkovom rozsahu cca 1 713 m2 uloženie inžinierskej siete - rekonštrukcia vodovodného 
potrubia, 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 v rámci stavby „SKV Žilina - Trnové ul. 
Hanušákova, Nový Domov a Okrajová - rekonštrukcia vodovodu“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

MATERIÁL

v v

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, ICO 
36 672 297, požiadala o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Žilina ako budúceho povinného z vecného bremena na zaťažených 
pozemkoch:
- pare. č. KN-E 2719/9, orná pôda v k. ú. Žilina
- pare. č. KN-C 1393/22, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1393/23, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-E 5524/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1393/27, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1387, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1396, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1607, orná pôda v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1405/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
- pare. č. KN-C 1397/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Trnové
strpieť v celkovom rozsahu cca 1 713 m2 uloženie inžinierskej siete - rekonštrukcia vodovodného 
potrubia v rámci stavby „SKV Žilina - Trnové ul. Hanušákova, Nový Domov a Okrajová - 
rekonštrukcia vodovodu“, ktoré bude vedené popri existujúcom vodovode v miestnych 
komunikáciách. Vodovody vykazujú vysokú poruchovosť a časté prerušenie distribúcie vody.
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Útvar hlavného architekta mesta Žilina po posúdení žiadosti nemá námietky voči realizácii stavby 
a zriadeniu vecného bremena na požadovaných pozemkoch v súvislosti so stavbou „SKV Žilina - 
Trnové ul. Hanušákova, Nový Domov a Okrajová - rekonštrukcia vodovodu“.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - odbor dopravy ako správca 
miestnych komunikácií súhlasí so zriadením vecného bremena.
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Uznesenie č.__/2022

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 spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, ICO 35 910739, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré bude spočívať v 
povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 5867/11 v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu cca 
70 m2 uloženie inžinierskej siete - rekonštrukciu připojovacích plynovodov Žilina - ul. Tajovského, 
priznanie ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve vstupu a prístupu na 
predmetný pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby 
a kontroly, odstraňovania porúch a havárií.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

MATERIÁL

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739,
požiadala o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Žilina ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom 
pozemku pare. č. KN-C 5867/11 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 70 m2 uloženie inžinierskej siete - 
rekonštrukciu připojovacích plynovodov Žilina - ul. Tajovského.

Účelom projektu „Rekonštrukcia připojovacích plynovodov Žilina, Tajovského“ je výmena 
existujúcich oceľových NTL prípojok za STL rozvody z potrubia PE 100RC. Obnova /rekonštrukcia/ 
je vyvolaná častým výskytom porúch. Projekt je potrebné realizovať aj z dôvodu zvýšenia 
bezpečnosti, zlepšenia tlakových pomerov a funkčnosti plynovodnej siete. Plynovodná sieť je 
navrhnutá tak, aby kapacitne pokryla existujúci stav odberov plynu, ako aj predpokladaný ďalší 
rozvoj.

Pôvodné prípojky budú po vybudovaní nových PE prípojok odpojené, odplynené a zaslepené. 
Križovanie navrhovaných plynovodov s miestnymi komunikáciami a chodníkmi je navrhované 
bezvýkopovou technológiou. Križovanie bezvýkopovou technológiou je navrhnuté na tých miestach, 
kde je to technicky reálne.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Podľa záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení, kapitoly 2.18.4.3 Energetika, podkapitoly 
Zásobovanie zemným plynom, bod:
3) Vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich rekonštrukciu 
a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia predpísanými ochrannými 
pásmami (ÚPN-VÚC ŽK 7.11).
4) Realizovať rekonštrukciu NTL plynovodov na STL 0,3 MPa vo všetkých urbanistických okrskoch 
a rekonštrukciu ostatných plynárenských zariadení zabezpečujúcich bezpečnú dodávku zemného 
plynu pre navrhované rozvojové plochy podľa vecného a časového rozsahu určeného plynárenským 
podnikom.
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8) 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.
Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že rekonštrukcia plynovodov je v súlade s ÚPN-M 
Žilina, k predloženej projektovej dokumentácii nemáme námietky.
V rámci odovzdania stavby požadujeme predložiť mestu Žilina porealizačné zameranie trasovania 
sietí v digitálnej forme.

K zriadeniu vecného bremena na pozemku p. č. KN-C 5867/11 v k. ú. Žilina nemáme námietky.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - odbor dopravy súhlasí so 
zriadením vecného bremena na pozemku pare. č. KN-C 5867/11 v k. ú. Žilina za účelom 
rekonštrukcie připojovacích plynovodov. K uvedenej stavbe/rekonštrukcii požaduje dodržať 
podmienky uvedené v stanovisku Žilinských komunikácii.
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128/772021
Vybavuje / telefón V Žiline dňa

Harmečko/0911 088 833 10/11/2021

Vec: Rekonštrukcia připojovacích plynovodov Žilina,Tajovského 
-vyjadrenie stavbe

Žilinské komunikácie,ako vykonávateľ údržby komunikácii a dažďovej kanalizácie v meste Žilina, súhlasí
s realizáciou horeuvedenej stavby.
Pri realizácií stavby požadujeme dodržať nasledovné podmienky:

• Pred zahájením prác na rekonštrukcii plynovodov je potrebné požiadať MstJ o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnych komunikácii,kde sa dohodnú podrobné podmienky rozkopávok.

• Spätné úpravy požadujeme realizovať v zmysle požiadavok mesta Žiíiny.Podmienky budú uvedené 
v povolení na zvláštne užívanie MK.

• Konečnú povrchovú úpravu na rozkopávkach realizovať: pri líniových stavbách na chodníkoch v celej 
šírke chodníka,na komunikáciách v celej šírke jazdného pruhu.

• Pri konečných úpravách rozkopávok v mieste styku nového a starého živičného krytu(pracovná 
špára)naleplť samoleplad bitúmenový pás 40x3 mm,

• V prípade poškodenia jestvujúcich komunikácii resp.chodníkov a iných súčastí komunikácii 
(obrubník,prídiažba,dopravné značenie zvislé a vodorovné,kanalizačné poklopy a mreže odvodnenia 
povrchových vôd včetne ich prípojok,zábradlie a pod.)počas výstavby objektu požadujeme tieto 
opraviť v plnom rozsahu.K poškodeným súčastiam komunikácie, prizvať pracovníka správy 
komunikácii,

» . - '■ ui.- ..
Technické oddelenie 

Pavol Harmečko

Akciová spoločnosť Žilinské komunikácie ie zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odčieli SA, vložke čísio 167/L 
Tel, 04í-5652 379, 509 15 14 Voíkshank Slovensko a.s. Žilina ICO: 315 90 250
Fax. 041-5652 419 č, účtu 4260060403/3100 IČ DPH: SK2020443766
www.ziiikom.sk e-mail . zk#?iKkom.sk. fwtadkxpzilikom.sk
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Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti pare. č. KN-C 6449 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 2062, ako 
budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého 
pozemku pare. č. KN-C 6422/2 v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu cca 5 m2 uloženie inžinierskej siete - 
elektrickej NN prípojky ku garáži č. súp. 1280, priznanie ochranného pásma v zmysle platných 
právnych predpisov a v práve vstupu a prístupu na predmetný pozemok (pešo, autom, technickými 
zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby a kontroly, odstraňovania porúch a havárií.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline s tým, že presný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom, na 
základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

MATERIÁL

v v

Ing. Miroslav Sprongl, bytom Smreková 3095/21, 010 07 Žilina požiadal o uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 
pozemkovej nehnuteľnosti pare. č. KN-C 6449 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 2062, ako budúceho 
oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina ako budúceho 
povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom pozemku pare. č. KN-C 6422/2 v k. ú. Žilina 
v rozsahu cca 5 m2 uloženie inžinierskej siete - elektrickej NN prípojky ku garáži č. súp. 1280.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku pare. č. KN-C 6422/2 v k. ú. Žilina za účelom umiestnenia podzemnej NN prípojky a 
odporúča v rámci uzavretia zmluvy požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania sietí 
v digitálnej forme mestu Žilina.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemkov pare. č. KN-C 5959/2 a pare. č. KN-C 1578 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 7780, 
ako budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka 
zaťažených pozemkov:
- pare. č. KN-C 5959/1 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 22 m2

strpieť právo vjazdu k budúcemu bytovému domu a uloženie inžinierskych sietí - vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky

- pare. č. KN-C 5956 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 60 m2
strpieť uloženie inžinierskych sietí - NN prípojky k budúcemu bytovému domu 

a prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) 
v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania 
porúch a havárií.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

MATERIÁL

Spoločnosť IDEÁLNE DOMY, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 8862/21, 010 01 Žilina, IČO 
45 911 517, požiadala v rámci riešenia stavebného povolenia na stavbu „Novostavba ultra 
nízkoenergetického bytového domu“, ktorá sa nachádza na Sasinkovej ul. v Žiline na pozemku pare. 
č. KN-C 5959/2 a KN-C 1578 v k. ú. Žilina o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina ako budúceho povinného z vecného 
bremena na zaťažených pozemkoch:
- pare. č. KN-C 5959/1 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 22 m2

strpieť právo vjazdu k budúcemu bytovému domu a uloženie inžinierskych sietí - vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky

- pare. č. KN-C 5956 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 60 m2
strpieť uloženie inžinierskych sietí - NN prípojky k budúcemu bytovému domu.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku pare. č. KN-C 5959/1 a 5956 v k. ú. Žilina a odporúča v rámci uzavretia zmluvy požadovať 
predloženie porealizačného zamerania trasovania sietí v digitálnej forme mestu Žilina.
Zároveň UHA mesta Žilina požaduje:
- PRIS skriňu riešiť v rámci stavby investora, nie na mestskom pozemku,
- demontovať jestvujúce oplotenie, ktoré je zrealizované na mestskom pozemku.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - odbor dopravy ako vlastník 
a správca miestnych komunikácií a ich súčastí so zriadením vecného bremena súhlasí.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 17.1.2022

Parcela registra C, 5956
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)

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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Uznesenie č.__/2022

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 RR INVEST a. s., so sídlom Bernolákova 3,811 07 Bratislava, IČO 
44 968 043, ako investorom stavby „14624 - Žilina - Bytčica - Rozšírenie NNK“, ktoré bude 
spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 1376/23 v k. ú. Bytčica v rozsahu 
cca 14 m2 strpieť uloženie inžinierskej siete - rozšírenie NNK siete, prislúchajúce ochranné pásmo, 
vstup a prístup na pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za 
účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií, v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

MATERIÁL

Spoločnosť RR INVEST a. s., so sídlom Bernolákova 3, 811 07 Bratislava, IČO 44 968 043, ako
investor stavby „14624 - Žilina - Bytčica - Rozšírenie NNK“, požiadala o uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina ako 
budúceho povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom pozemku pare. č. KN-C 1376/23 v k. 
ú. Bytčica v rozsahu cca 14 m2 uloženie inžinierskej siete - rozšírenie NNK siete v prospech tretej 
osoby - Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 
442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemku pare. 
č. KN-C 1376/23 v k. ú. Bytčica za účelom rozšírenia NNK a odporúča v rámci uzavretia zmluvy 
požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania sietí v digitálnej forme mestu Žilina.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 17.1.2022

Parcela registra C, 1376/23
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Bytčica
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)

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.



č. d. 526/48 S3i/1

pri č.d. 526/48

Nová VRIS 1

PRETLAK POD MIESTI NOVÝ (N)AYY-J 3x240+ 120mm SM/SM'KOMUNIKÁCIOU 6m

ULOŽENY V ZEMI V TR. FXKV 110
1380/21

Optická chranička v celej trase

\

LEGENDA:
_ ____(J JESTV VZDUŠNÉ VEDENIE NN

NOVY KÁBLOVÝ ROZVOD NN - NAYY 3x240+120mm 
SM/SM V CRRÁNIČKE FXKV 110 

PRETLAK POD MIESTNOU KOMUNIKÁCIOU

[ / / / [J 11 ITT1 OCHRANNÉ PÁSMO NN KÁBLA • 1m 

__ _____ VN VZDUŠNÉ VEDENIE

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3 PEN 400/230 V, 50 Hz / TN-C 

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41
- OCHRANA PRED DOTÝKOM ŽIVÝCH ČASTI:

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTI
- KRYTMI

- OCHRANA PRED DOTÝKOM NEŽIVÝCH ČASTI:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA 

VONKAJŠIE VOLYVY: URČENÉ PODĽA STN 33 2000-5-51
- VONKAJŠÍ PRIESTOR TRIEDY VI

UPOZORNENIE:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝC PRÁC INVESTOR ZABEZPEČÍ 

VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI NACHÁDZAJÚCICH SA 

NA STAVENISKU ZA ÚČASTI SPRÁVCOV SIETI.
PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ DODRŽAŤ STN 73 6005.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : ŠOTTNlK VILIAM _________
VYPRACOVAL: ŠOTTNlK VILIAM \/f

vedúci projektant ING. ŠÍRO PAVOL X'
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. * 

investor . pR| rajčIANKE 2927/8, 010 47 ŽILINA *
OKRES: Žilina KRAJ: Žilinský

PRQÉX ŽflLBNA s.r.o.
Rajecká cesta 17
010 01 ŽILINA

NÄZOV STAVBAY:

14624 - Žilina - Bytčica

Rozšírenie NNK

Formát : A4-3x

Dátum: 11/2021

PD-SP

Mierka : Č. výkresu: r
M 1:250 ZVÝKRES: Situácia č. 1



— — — — mfftK/mxstKOMom-t
atAfSti v chrAwčke fxxv no 

-í***.-r-, r* t* p**tl*kpoommaouKMJtmAaoj
— — *■* -r OCHRANNÉ PÁSMO NM ítAfllA ■ Im
----------------upticmAoiMmCka

NAPAŤOVA SÚSTAVA; 3 PEN 400/220 V, £0 Hz / TN-C 
OCHRANA PRED ÚRAZOM EU PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41
- OCHRANA PRED DOTÝKCM ŽIVÝCH ČASTI:

- IZOLOVANIU ŽIVÝCH ČASTI
- KRYTMI

- OCHRANA PRED DOTÝKOM NEŽIVÝCH ČASTI:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA 

VONKAJŠIE VOLYVY: URČENÉ FODĽA STN 33 2GOO-5-61
- VONKAJŠÍ PRIESTOR TFUEDY VI

k STAVENISKU ZA ÚČASTI SPRÁVCOV SIETI.
I SÚBEHU A KRIŽOVANÍ DODRŽAŤ STN 73 6C

14624 - Žilina - Bytčica 
Rozšírenie NNK



OSTATNÉ

1/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie podnájomnej zmluvy na dobu určitú, od jej nadobudnutia účinnosti do skončenia nájmu 
predmetu podnájmu v zmysle Zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina 
a príslušných pozemkov č. 46/1200/2011/V uzatvorenej medzi podnikom VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom: P. O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 
00 156 752 ako prenajímateľom a mestom Žilina ako nájomcom dňa 30.01.2013, na podnájom časti 
športového areálu (okrem časti areálu, určenej na vybudovanie viacúčelového ihriska), situovaného 
na pozemku pare. č. KN-C 615/291, k.ú. Mojšova Lúčka o výmere cca 6984 m2 s podnájomcom 
VETERÁN ML, so sídlom: Lieňová36/6, 010 01 Žilina, IČO: 52129811 za nájomné 1 €/celý predmet 
podnájmu/rok, za účelom zabezpečenia údržby predmetu podnájmu, organizovania športových 
aktivít, súťaží, akcií pre deti a mládež.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predkladaný materiál je v súlade so Štatútom Mesta Žilina vo verejnom záujme a právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a nemá negatívny dopad na rozpočet.

MATERIÁL

Dňa 25.05.2020 požiadalo občianske združenie VETERÁN ML, so sídlom: Lieňová 36/6, 010 01 
Žilina, IČO: 52129811 o dlhodobý prenájom priestorov futbalového ihriska v mestskej časti Mojšova 
Lúčka a to z dôvodu, že sa o ihrisko dlhodobo stará, v rámci možností ho udržiava, pričom spoločne 
s ďalšími subjektmi toto ihrisko využíva na športovú činnosť predovšetkým detí a mládeže.

Nakoľko predmetný športový areál nie je majetkom mesta a mesto ho užíva na základe Zmluvy 
o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov č. 
46/1200/2011/V uzatvorenej medzi podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY 
PODNIK, so sídlom: P. O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752 ako 
prenajímateľom a mestom Žilina ako nájomcom dňa 30.01.2013, požiadalo mesto vlastníka 
športového areálu v súlade s vyššie uvedenou zmluvou o udelenie súhlasu s dlhodobým podnájmom 
časti predmetu nájmu žiadateľovi. V ostatnej časti športového areálu, ktorá nebude predmetom 
podnájmu (o výmere cca 880 m2) bude mestom Žilina vybudované viacúčelové ihrisko. Situácia 
úpravy športového ihriska tvorí prílohu tohto materiálu.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK listom zo dňa 02.12.2021 vyjadrila 
súhlas s prenechaním časti predmetu nájmu - športového areálu situovaného na pozemku pare. č. 
615/291, k.ú. Mojšova Lúčka do podnájmu tretej osobe - občianskemu združeniu VETERÁN ML, 
so sídlom Lieňová 36/6, 010 01 Žilina za nájomné vo výške 1 € ročne za celý predmet podnájmu.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 18.1.2022

Parcela registra C, 615/291
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Mojšova Lúčka
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
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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Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

1/ doplnenie Uznesenia č. 269/2019 zo dňa 02.12.2019 v časti 2/ bod 2.1. tak, že za slovné spojenie 
„nadobudnutie vlastníctva k majetku“ sa vkladá nasledovný text:

„ - pozemku pare. č. 4239/64 C KN - ostatné plochy o výmere 319 m2,
- pozemku pare. č. 4239/155 C KN — ostatné plochy o výmere 360 m2,
- pozemku pare. č. 4239/156 C KN - ostatné plochy o výmere 126 m2,
- pozemku pare. č. 4239/45 C KN - ostatné plochy o výmere 477 m2,
- pozemku pare. č. 4239/90 C KN - ostatné plochy o výmere 15 m2,
- pozemku pare. č. 4239/72 C KN - ostatné plochy o výmere 209 m2,
- pozemku pare. č. 4239/157 C KN - ostatné plochy o výmere 11 m2,
- pozemku pare. č. 4239/89 C KN - ostatné plochy o výmere 166 m2,
- pozemku pare. č. 4239/82 C KN - ostatné plochy o výmere 689 m2,
- pozemku pare. č. 4239/145 C KN - zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2,
- pozemku pare. č. 4239/85 C KN - ostatné plochy o výmere 434 m2,
- pozemku pare. č. 4239/121 C KN- ostatné plochy o výmere 47 m2,
- pozemku pare. č. 4239/70 C KN - ostatné plochy o výmere 293 m2,
- pozemku pare. č. 4239/71 C KN - ostatné plochy o výmere 551 m2,
- pozemku pare. č. 4239/73 C KN - ostatné plochy o výmere 186 m2,
- pozemku pare. č. 4239/75 C KN - ostatné plochy o výmere 73 m2,
- pozemku pare. č. 4239/76 C KN - ostatné plochy o výmere 1357 m2,
- pozemku pare. č. 4239/187 C KN - ostatné plochy o výmere 818 m2,
- pozemku pare. č. 4239/165 C KN - zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2,
- pozemku pare. č. 4239/78 C KN - ostatné plochy o výmere 350m2,
- pozemku pare. č. 4239/158 C KN - ostatné plochy o výmere 36 m2,
- pozemku pare. č. 4239/79 C KN - ostatné plochy o výmere 38 m2,
- pozemku pare. č. 4239/159 C KN — ostatné plochy o výmere 3 m2,
- pozemku pare. č. 4239/80 C KN-ostatné plochy o výmere 508 m2,
- pozemku pare. č. 4239/160 C KN - ostatné plochy o výmere 34 m2,
- pozemku pare. č. 4239/81 C KN - ostatné plochy o výmere 39 m2,
- pozemku pare. č. 4239/161 C KN - ostatné plochy o výmere 3 m2,
- pozemku pare. č. 4239/86 C KN-ostatné plochy o výmere 474 m2,
- pozemku pare. č. 4239/68C KN - ostatné plochy o výmere 1067 m2,
- pozemku pare. č. 4239/162 C KN- ostatné plochy o výmere 60 m2.

ktoré sú evidované Okresným úradom Žilina, kat. odbor na príslušných listoch vlastníctva pre kat. 
úz. Žilina

a
stavebným objektom:

- SO 112 - fontána,
- SO 310.2 - vodovodná prípojka areálová - fontána,
- SO 113.2 - drobná architektúra,
- SO 207.2 - sadové úpravy 2,
- SO 606.2 - vonkajšie osvetlenie,
- SO 201.2 - areálové komunikácie, parkoviská a spevnené plochy,
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- SO 203 - námestie,
- SO 408.1 - dažďová kanalizácia č. 3
- SO 410a. 2 — dažďová kanalizácia č. 4,
- SO 410b. 2 — dažďová kanalizácia zaolej. + ORL č. 3,
- SO 01 - Stavebná úprava - Ulica Obvodová,
- SO 02 - Elektrická prípojka NN,
- PS 01 - Cestná dopravná signalizácia - CDS,
- SO 208 - Detské ihrisko “

2/ uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 444/2021 zo dňa 14.09.2021, uzatvorenej medzi 
ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, 
ICO: 50 857 746 ako predávajúcim a mestom Žilina ako kupujúcim, ktorým bude:

v predmete kúpy zmenený druh pozemku parcely pare. č. KN-C 4239/145, z ostatnej plochy 
na zastavanú plochu a nádvorie a výmera tejto parcely zo 76 m2 na 107 m2, 
do predmetu kúpy doplnená parcela KN-C 4239/165, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
174 m2 a parcela KN-C 4239/187, ostatná plocha o výmere 818m2
zmenená výmera parciel KN-C 4239/82, ostatná plocha zo 720 m2 na 689 m2 a KN-C 
4239/76, ostatná plocha z 2349 m2 na 1357 m2.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

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

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.
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MATERIÁL

Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 269/2019 zo dňa 02.12.2019 schválilo okrem iného aj 
uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi ISTROFINAL BD Rudiny II, Žilina 
a mestom Žilina a následne nadobudnutie majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy s v uznesení 
uvedenými podstatnými náležitosťami s predávajúcim, ISTROFINAL BD Rudiny II, Žilina.

V zmysle uvedeného uznesenia bola dňa 20.12.2019 uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 
713/2019. Následne v súlade so Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve a s uznesením MZ zmluvné 
strany uzatvorili dňa 14.9.2021 Kúpnu zmluvu č. 444/2021. Kupujúci podal dňa 26.11.2021 na 
Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 
pričom vkladové konanie je vedené pod č. V 12559/2021. Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor 
prerušil uvedené vkladové konanie Rozhodnutím zo dňa 13.1.2022 z dôvodu, že:
1. v zmluve a v návrhu na vklad je nesprávne uvedený údaj o pozemku pare. č. 4239/145 C KN 

a 4239/165 C KN,
2. v Uznesení Mestského zastupiteľstva č. 269/2019 sú nasledovné formálne nedostatky:

• absentujú v ňom nehnuteľnosti 4239/187 C KN a 4239/165 C KN,
• sú v ňom nesprávne označené výmery pozemkov 4239/82 C KN, 4239/145 C KN 

a 4239/76 C KN,
• je v ňom nesprávne uvedený druh pozemku pare. č. 4239/145 C KN.

V čase keď mestské zastupiteľstvo schvaľovalo Uznesenie č. 269/2019 prebiehala výstavba bytového 
komplexu Rudiny II, pričom v dôsledku potreby nových geodetických zameraní došlo v období od 
schválenia uznesenia MZ do uzavretia kúpnej zmluvy k zmene označenia nehnuteľností, 
špecifikovaných v čl. II. bod 2.1. kúpnej zmluvy. Od pôvodnej parcely KN-C 4239/82, o pôvodnej 
výmere 720m2 bolo geometrickým plánom odčlenených 31m2 a pričlenených k parcele KN-C 
4239/145, o pôvodnej výmere 107m2 a zároveň od pôvodnej parcely KN-C 4239/76 o pôvodnej 
výmere 2349m2 bola odčlenená novovytvorená parcela KN-C 4239/187, o výmere 818m2 
a novovytvorená parcela KN-C 4239/165 o výmere 174m2. Súčet výmer parciel teda ostal zachovaný, 
zmenilo sa len označenie parciel.
Aj po takejto zmene mesto Žilina nadobudne čo do umiestnenia aj celkovej výmery presne rovnaký 
majetok, ktorého nadobudnutie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 02.12.2019. Vzhľadom 
na to, že zmluvné strany takúto situáciu predpokladali už pri schvaľovaní Uznesenia MZ a následne 
pri podpisovaní Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v čl. IV. bod 4.4. Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve, si dohodli, že: „ v prípade, ak sa v období do uzavretia riadnej Kúpnej zmluvy podľa čl. III. 
tejto zmluvy zmení označenie nehnuteľností, špecifikovaných v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy, avšak za 
podmienky, že sa nezmení celková výmera prevádzaných nehnuteľností, špecifikovaných v čl. II. Bod 
2.1. tejto zmluvy (t.j. súčet výmer všetkých prevádzaných nehnuteľností zostane nezmenený), budúci 
predávajúci je oprávnený tieto do textu riadnej Kúpnej zmluvy tieto zmeny doplniť a budúci kupujúci 
s takýmto doplnením súhlasí. “

Nakoľko pre účely katastrálneho konania je nevyhnutné, aby mesto zosúladilo označenie parciel 
v KN s označením parciel v kúpnej zmluve, je nevyhnutné uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve č. 
444/2021.
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Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. zobrať na vedomie

informatívnu správu o zamietnutých žiadostiach 

1/
v v

IMPA Žilina, s.r.o., Pri rieke 795/3, 010 04 Žilina - žiadosť o prenájom časti pozemku pare. č. 
KN-C 2170/286 v k. ú. Závodie za účelom dočasnej parkovacej - odkladacej plochy.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Ucelená parcela vo vlastníctve mesta v dĺžke cca 230 m vedie popri Rajčianke od prechodu pre 
chodcov na ulici Hričovská po areál DPMŽ Žilina. Táto parcela je jediným pozemkom vo vlastníctve 
mesta v tomto území, na ktorom je možné vybudovať pešiu a cyklistickú trasu v smere do mestskej 
časti Strážov.
Podľa ÚPN-M Žilina v znení ZaD č. 1 - 6a „... v riešených územiach uplatňovať regulatív šírky 
sprievodnej zelene (brehových porastov) minimálnej šírky 30 m od hornej hrany koryta rieky 
Rajčianka na každú stranu ...“ (viď. kapitola 2.18.5.3. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby 
krajiny, ods. 1).
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s prenájmom časti pozemku p. č, KN-C 2170/286 k. ú. Závodie za účelom vybudovania dočasnej 
parkovacej - odkladacej plochy. Spoločnosti odporúčame riešiť si stavebný dvor počas plánovaných 
stavebných prác a parkovacie miesta v rámci svojho pozemku.

2/
V v

Piano residence, s. r. o. , Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ICO 50 710 117 - o prenájom časti 
pozemku pare. č. KN-C 5775/1 v k. ú. Žilina v rozsahu 30 m2 za účelom zabezpečenia starostlivosti 
o zeleň a technické zariadenia.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetná časť pozemku, o ktorú má spoločnosť záujem, je súčasťou ulice J. Milca, ktorá je 
začiatkom pešej zóny - nástupným priestorom na ulicu Národná - chodníka a je súčasťou uceleného 
mestského pozemku.
Pred vymedzeným pozemkom o rozmeroch 4x7,5 m, ktorý má spoločnosť záujem prenajať za účelom 
„vykonávania starostlivosti o zeleň osadenú v okolí vchodu ... a zároveň z dôvodu zabezpečenia 
prístupu pre vykonávanie údržby a prípadných opráv technického zariadenia44, na fasáde objektu - 
Polyfunkčného domu Piano č. 10A sú osadené nenormové dopravné značky vymedzujúce parkovacie 
miesta pre nájomcu priestorov objektu - SSE. Tieto z dôvodu zavádzania klientov požadujeme 
odstrániť.
Delenie - drobenie mestských pozemkov medzi viacerých užívateľov značne obmedzuje ich následnú 
údržbu a možné využitie v budúcnosti.
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s prenájmom časti pozemku p. č. KN-C 5775/1 k. ú. Žilina za účelom zabezpečenia vykonávania 
starostlivosti o zeleň osadenú v okolí vchodu do Polyfunkčného domu Piano č. 1QA a zabezpečenia 
prístupu pre vykonávanie údržby a prípadných opráv technického zariadenia.
Máme za to, že činnosti uvedené v žiadosti môže spoločnosť vykonávať aj bez nájmu pozemku.
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Ing. Jaroslav Štrba, Slavomírova 8734/5, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj časti pozemku pare. 
č. KN-C 4906/77 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 90 m2 (3 x 30 m) za účelom pričlenenia k pozemku 
pare. č. KN-C 4906/124 v k. ú. Žilina, ktorého je vlastníkom a na ktorom plánuje stavať rodinný dom.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Pozemok, o ktorý má žiadateľ záujem, je súčasťou uceleného mestského pozemku - mestskej 
komunikácie Ulica Mojmírova. Delenie - drobenie mestských pozemkov medzi viacerých vlastníkov 
značne obmedzuje jeho následnú údržbu a možné využitie v budúcnosti (šířkové usporiadanie 
komunikácie, peší chodník, cyklochodník...).
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s odpredajom časti pozemku p. č. KN-C 4906/77 k. ú. Žilina.

4/
WELDPLAST SK s.r.o., Kamenná cesta 914, 010 01 Žilina, IČO 45 287 007 - žiadosť o odpredaj 
pozemku pare. č. KN-C 1303/3, orná pôda o výmere 89 m2 v k. ú. Závodie, ktorý susedí s pozemkom 
žiadateľa pare. č. KN-C 1303/2 v k. ú. Závodie, na ktorom má záujem v budúcnosti stavať 
a požadovaný pozemok by bol využitý ako nádvorie.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Pozemok, o ktorý má spoločnosť záujem, je súčasťou uceleného mestského pozemku - chodníka 
vedúceho v súbehu s Horečkou cestou a križovatky ulíc Hôrecká cesta - Orlík. Podľa leteckej snímky 
predpokladáme, že na pozemku stojí stĺp trakčného vedenia trolejbusovej dopravy s verejným 
osvetlením.
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s odpredajom pozemku p. č. KN-C 1303/3 k. ú. Závodie.
Pripúšťame v budúcnosti možnosť odpredaja časti pozemku (mimo dopravných komunikácii). Toto 
je však podmienené predložením odsúhlasenej projektovej dokumentácie „plánovanej stavby“, ktorú 
požadujeme v rozpracovanosti konzultovať na ÚHA mesta Žilina.

5/
Peter Ftorek a manž. Mária Ftorková, Nábrežie Rajéianky 434/26, 010 04 Žilina - žiadosť 
o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 80/31, zast. plocha a nádvorie o výmere 5 m2 v k. ú. Závodie za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania, nakoľko sa na požadovanom pozemku z časti nachádza 
stavba dvoj garáže vo vlastníctve žiadateľov.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Žiadatelia sú vlastníkmi nehnuteľnosti KN-C p. č. 26/2 a 26/1. Parcela č. KN-C 80/31, ktorú majú 
záujem žiadatelia odkúpiť, je priľahlá k verejnej komunikácii ul. Nábrežie Rajčianky.
Podľa LV KN č. 262 nie je priľahlý pozemok KN- C p. č. 27/3, 27/2 vo vlastníctve žiadateľov, 
odpredajom pozemku p. č. KN-C 80/31 by bol obmedzený prístup k týmto nehnuteľnostiam.
Po posúdení žiadosti a na základe hore uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
predmetného pozemku p. č. KN-C 80/31 k. ú. Závodie.

3/
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Ján Přikryl, Lombardiniho 9, 010 08 Žilina - žiadosť o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 5344/19, 
ostatná plocha o výmere 179 m2 v k. ú. Žilina za účelom majetkovoprávneho vysporiadania. 
Požadovaný pozemok je oplotený spolu so susediacim pozemkom žiadateľa pare. č. KN-C 5344/18 
k. ú. Žilina.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný, oplotený pozemok sa nachádza na sídlisku Vlčince I na juhozápadnej hranici súboru 
átriových rodinných domov. Severozápadná časť pozemku je súčasťou Ulice Astrová. Na pozemku 
vo vlastníctve mesta sú žiadateľom zrealizované stavby bez príslušného povolenia (oplotenie 
pozemku, plechová garáž, spevnené plochy) a bez právneho vzťahu k pozemku. Na základe 
porovnania leteckých snímok predpokladáme, že s nepovolenou stavebnou činnosťou žiadateľ začal 
v období medzi rokmi 2012 a 2015.
ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s prevedenými stavebnými úpravami, ktorými bola znehodnotená 
mestská zeleň (cca 124 m2 zastavaných a spevnených plôch).
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného neodporúčame odpredaj pozemku p. č. KN-C 5344/19 
k. ú. Žilina.

7/
Martin Ďurnek, Hanušákova 178, 010 01 Žilina

v v

Miroslav Durnek, Hanušákova 4, 010 01 Žilina 
Dušan Ďurnek, Gabajova 2612/14, 010 01 Žilina 
Mgr. Janka Krajčiová, Dolná Rosinská 247, 013 22 Rosina 
Margita Molcárová, M. Pujmanové 1542/32, 140 00 Praha 4, ČR
- žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pare. č. KN-C 1417/340, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 68 m2 v k. ú. Trnové (odpredaj mestu Žilina), na ktorej je vybudovaná miestna komunikácia 
ul. Hronská.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, nachádzajúci sa mimo zastavaného územia vo východnej časti Trnového 
v lokalite Rovne, je súčasťou ulice Hronská, ktorá je (až na nepatrnú severnú časť) vo vlastníctve 
súkromných osôb.
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného ÚHA mesta Žilina neodporúča kúpu pozemku pare. 
č. KN-C 1417/340 k. ú. Trnové.

8/
Peter Urban, Milá Urbana 2549/1, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 
4342/9, zast. plocha a nádvorie o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, za účelom legalizácie garáže.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Pozemok, na ktorom je postavená garáž, je súčasťou oploteného dvora bytového domu na ulici M. 
Urbana 2550/13 (p. č. KN-C 4342/1 k. ú. Žilina), ku ktorému žiadateľ nemá právny vzťah. Stavbou 
a užívaním tejto garáže je obmedzené aj využitie severnej časti pozemku p. č. KN-C 4342/10 k. ú. 
Žilina (vo vlastníctve mesta), cez ktorý je zrealizovaný príjazd do garáže.

Pri odpredávaní pozemkov uzatvorených dvorov bytových domov ÚHA mesta Žilina preferuje 
odpredaj do podielového spoluvlastníctva všetkým vlastníkom bytového domu a nesúhlasí s 
odpredajom takéhoto pozemku, respektíve jeho časti jednému, konkrétnemu žiadateľovi (v tomto 
prípade dokonca bez právneho vzťahu k bytovému domu).

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
pozemku p. č. KN-C 4342/9 k. ú. Žilina.

6/
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Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, ICO: 31 590 250 - ponuka na predaj 
akcií spoločnosti v počte 90 ks za cenu 5,85 mil. Eur

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania:
V zmysle schváleného rozpočtu pre rok 2022 má mesto Žilina už naplánované a narozpočtované 
viaceré investičné akcie a iné výdavky, a teda aktuálne nedisponuje finančnými zdrojmi, ktoré by 
umožňovali odkúpenie ponúkaných akcií spoločnosti. Okrem toho upozorňujeme na to, že 
odkúpením akcií spoločnosti preberá ich nadobúdateľ spoločnosť v stave, v akom sa nachádza, so 
všetkými právami a záväzkami, ktoré nám však nie sú známe. Bez komplexnej znalosti všetkých 
právnych vzťahov (vnútorných i vonkajších) spoločnosti ako aj s tým spojeného ekonomického stavu 
spoločnosti, je odkúpenie akcií veľkým rizikom, a to najmä s prihliadnutím na výšku kúpnej ceny.

9/
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