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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 31.01.2022 

 

 

Dňa 31.01.2022 sa formou videokonferencie uskutočnilo zasadnutie Komisie dopravy (ďalej 

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

zistení počtu prítomných členov konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 členov komisie 

z celkového počtu 13 a uviedol, že pán inžinier Mikula a pán Korček sa z účasti na zasadnutí 

komisie ospravedlnili. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili 

predkladatelia jednotlivých materiálov. 

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

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

programe s tým, že bod č. 6 bude preložený na začiatok rokovania hneď za bod č. 1 

programu. Takto upravený program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     10 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh postupu pre revitalizáciu podchodu pod okružnou križovatkou Rondel 

3. Bezpečnostné opatrenia pri školských zariadeniach na sídlisku Vlčince 

4. Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Vlčince realizáciou lokálnych ekologických 

parkovacích domov pre rezidentov – I. etapa 

5. Projekt moderné technológie v meste Žilina 

6. Požiadavka na zabezpečenie pravidelnej aktívnej účasti zodpovedných zástupcov 

mesta na zasadnutiach výborov mestských častí 

7. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna 

správa o zamietnutých žiadostiach) - len vybrané body, týkajúce sa dopravy 

8. Rôzne - diskusia 

9. Záver 
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K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh postupu pre 

revitalizáciu podchodu pod okružnou križovatkou Rondel“. S týmto materiálom prítomných 

oboznámil prednosta Mestského úradu v Žiline Ing. Michal Berger. Vzhľadom na to, že voči 

predloženému materiálu nemali členovia komisie žiadne výhrady, dal predseda komisie  

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

nasledovným výsledkom: 

za:     10 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Bezpečnostné 

opatrenia pri školských zariadeniach na sídlisku Vlčince“. Vzhľadom na to, že zasadnutia 

komisie sa nezúčastnil predkladateľ materiálu, členovia komisie o ňom nerokovali. 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Vytvorenie parkovacích 

miest na sídlisku Vlčince realizáciou lokálnych ekologických parkovacích domov pre 

rezidentov – I. etapa“. Tento materiál uviedla pani poslankyňa Mgr. Iveta Martinková. 

Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu rokovania diskusiu. 

V rámci diskusie pán docent Gogola upozornil na to, že budovanie parkovacích domov by 

malo byť realizované v súbehu so zavádzaním rezidentskej politiky parkovania aby boli 

občania motivovaní tieto parkovacie domy využívať a aby sa tak na ich prípadnej výstavbe 

určitým spôsobom aj finančne spolupodieľali. 

Ďalej v diskusii vystúpil pán profesor Čelko, ktorý uviedol, že všetky obdobné návrhy je 

potrebné koordinovať s mestským úradom, aby nedochádzalo k duplicitným riešeniam 

a návrhom. K možnosti využitia výmenníkových staníc na účely parkovania uviedol, že podľa 

neho nie sú v takom technickom stave, kedy by sa dali jednoduchou úpravou premeniť na 

parkovacie domy. Bolo by nevyhnutné ich úplne zlikvidovať a parkovacie domy postaviť 

nanovo. Kvôli nízkej kapacite takýchto parkovacích domov by však odporúčal najskôr 

vykonať ekonomickú analýzu, aby v prípade vysokej ceny neostali parkovacie domy prázdne. 

Ďalej v diskusii vystúpil pán inžinier Oršula, ktorý považuje budovanie parkovacích domov 

z výmenníkových staníc vzhľadom na relatívne malú kapacitu a vysoké náklady za 

neefektívne. Celkovo predložený návrh považuje za pekný, ale v praxi ťažko realizovateľný. 
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Po skončení diskusie dal predseda komisie  hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     2

Ing. Ján Pažický Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka Ing. Martin Bolo

Mgr. Denis Cáder

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Projekt moderné 

technológie v meste Žilina“. Vzhľadom na to, že zasadnutia komisie sa nezúčastnil 

predkladateľ materiálu, členovia komisie o ňom nerokovali. 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Požiadavka na 

zabezpečenie pravidelnej aktívnej účasti zodpovedných zástupcov mesta na zasadnutiach 

výborov mestských častí“. Vzhľadom na to, že zasadnutia komisie sa nezúčastnil predkladateľ 

materiálu, členovia komisie o ňom nerokovali. 

K bodu 7 

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

„Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna správa 

o zamietnutých žiadostiach)“. Komisia sa zaoberala bodom č. 3 z časti ODPREDAJ 

NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou), bodmi č.  1 a 2 z časti NÁJOM 

NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou) a bodmi č. 1, 3, 4 a 6 z časti VECNÉ 

BREMENÁ tohto materiálu.   Predseda komisie ospravedlnil predkladateľku materiálu, JUDr. 

Janu Ochodničanovú, LL.M. (vedúcu odboru právneho majetkového a VO), z účasti na 

zasadnutí komisie. 

Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ  (3/5 väčšinou) bod č. 3 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. V rámci nej pán doktor Vozárik (vedúci oddelenia 

dopravy) potvrdil, že oddelenie dopravy nemá s aktuálnym znením návrhu žiaden problém. 

V rámci diskusie ďalej vystúpil pán profesor Čelko, ktorý upozornil na to, že ortofoto mapa, 

topografická mapa a priložené fotografie navzájom nesedia. Pokiaľ by bola pravda to, čo je 

zaznamenané na jednej z máp, v tom prípade by s daným návrhom absolútne nemohol 

súhlasiť, nakoľko by došlo k zásahu do komunikácie o cca 1,6 m. K tomu pán doktor Vozárik 

uviedol, že tak to nie je a pravdepodobne budú v návrhu zlé grafické prílohy a že reálne 

nebude žiaden zásah do cestného telesa. Navrhol, že členom komisie prepošle skutočné 

projekčné riešenie existujúceho a navrhovaného stavu. Urobil tak ešte v priebehu zasadnutia 

komisie. Členovia komisie sa s dokumentom v krátkosti oboznámili. Následne dal predseda 

komisie hlasovať o predloženom návrhu s tým, že komisia hlasuje o návrhu v zmysle 
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projekčného riešenia doloženého pánom doktorom Vozárikom v priebehu konania zasadnutia 

komisie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     10 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

Ing. Marian Oršula

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (3/5 väčšinou ) bod č. 1 

V rámci krátkej diskusie pán inžinier Bolo, pán docent Gogola a pán profesor Čelko vyjadrili 

pochybnosti o opodstatnenosti takéhoto prenájmu. Následne dal predseda komisie hlasovať o 

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

výsledkom: 

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     5

Ing. Ján Pažický Ing. Jozef Bobáň

Ing. František Talapka Ing. Martin Bolo

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

Ing. Marian Oršula prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková Ing. František Bobenič

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (3/5 väčšinou ) bod č. 2 

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

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     5

Ing. Ján Pažický Ing. Jozef Bobáň

Ing. František Talapka Ing. Martin Bolo

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

Ing. Marian Oršula prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková Ing. František Bobenič

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania
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Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 1 

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

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

Ing. Marian Oršula

Ing. Martin Bolo

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 3 

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

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

Ing. Marian Oršula

Ing. Martin Bolo

výsledok hlasovania

 

 

 

 

 

 

 

 



6/13 

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 4 

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

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

Ing. Marian Oršula

Ing. Martin Bolo

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 6 

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

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

Ing. Marian Oršula

Ing. Martin Bolo

výsledok hlasovania

 

 

 

K bodu 8 (Rôzne – diskusia) 

a) téma „parkovanie Hájik“ 

V tomto bode predseda komisie požiadal pána doktora Vozárika o vyjadrenie k téme 

„parkovanie Hájik“. Ten členov komisie informoval o tom, že je hotová analýza sídliska 

Hájik, na základe ktorej bude teraz prebiehať inžinierska činnosť. Uviedol, že materiál mal 

byť súčasťou informatívnej správy, ktorá bude predkladaná až na ďalšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a preto nebol predmetom rokovania komisie teraz. 

V rámci diskusie vyjadril pán poslanec Talapka nespokojnosť s nedostatočným 

zverejňovaním informácií. Podľa jeho názoru by všetky materiály týkajúce sa dopravy, ktoré 
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dáva vypracovať mesto a sú financované z peňazí občanov, mali byť automaticky verejné 

a sprístupnené aj na oficiálnych webových stránkach mesta. Minimálne by však mali byť 

automaticky predložené do komisie dopravy, aby sa k nim mohla táto odborne príslušná 

komisia vyjadriť. Tento názor v diskusii podporil aj pán docent Gogola, ktorý by uvítal, keby 

sa na zasadnutia komisie dostali aspoň krátke výťahy z týchto materiálov, aby sa na 

zasadnutiach Komisie dopravy riešili prioritne veci bezprostredne súvisiace s dopravou. 

V diskusii sa vyjadril aj pán profesor Čelko, ktorý, ako zástupca spracovateľa analýzy, 

uviedol, že sú pripravení túto analýzu odprezentovať aj pred Komisiou dopravy, avšak 

nepočítali s tým, že to bude v takom krátkom čase, nakoľko materiál ešte nie je kompletne 

hotový a ešte prebieha príprava projektovej časti. Ubezpečil členov komisie o tom, že nie 

v nikoho záujme zatajovať žiadne veci. 

Pán poslanec Talapka navrhol, aby si Komisia dopravy od oddelenia dopravy vyžiadala 

všetky hotové analýzy týkajúce sa statickej dopravy, ktoré má mesto Žilina k dispozícii. 

Navrhol dať hlasovať o uznesení v nasledovnom znení: 

„Komisia dopravy žiada Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – 

oddelenie dopravy, aby na najbližšie zasadnutie Komisie dopravy predložil všetky dostupné 

analýzy týkajúce sa statickej dopravy alebo parkovacej politiky na území mesta Žilina v ich 

plnom znení.“ 

O takomto návrhu na uznesenie dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

Ing. Marian Oršula

Ing. Martin Bolo

výsledok hlasovania

 

 

b) návrh harmonogramu činnosti komisie na rok 2022 

V tomto bode sa členovia komisie dohodli na týchto predbežných termínoch zasadnutí 

komisie dopravy na rok 2022: 

• 15.3.2022 

• 31.5.2022 

• 30.08.2022 
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K bodu 9 

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

 

V Žiline dňa 02.02.2022 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 
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Uznesenia zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 31.01.2022 

 

 

Uznesenie č. 01/2022 

k materiálu s názvom „Návrh postupu pre revitalizáciu podchodu pod okružnou križovatkou 

Rondel“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. zobrať na vedomie 

1. informatívnu správu „Návrh postupu pre revitalizáciu podchodu pod 

okružnou križovatkou Rondel“. 

 

 

Uznesenie č. 02/2022 

k materiálu s názvom „Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Vlčince realizáciou 

lokálnych ekologických parkovacích domov pre rezidentov – I. etapa“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

1. aby Útvar hlavného architekta s veľmi citlivým prístupom ku komfortu 

bývania občanov, ako aj s ohľadom na uloženie inžinierskych sietí vybral 

najvhodnejšiu parkovaciu asfaltovú plochu v lokalite s veľkým nedostatkom 

parkovacích miest a v termíne do konca októbra 2022 vytvoril štúdiu pre 

pilotný projekt lokálneho ekologického parkovacieho domu vrátane 3D 

vizualizácií s možnosťou variability toho istého designu do budúcnosti aj na 

ďalších asfaltových parkovacích plochách na sídlisku Vlčince, ale tiež v 

iných častiach mesta Žilina, 

2. aby mesto Žilina pri tvorbe urbanistických štúdii a projektov organizácie 

statickej a dynamickej dopravy na sídlisku Vlčince zvážilo v kooperácii s 

a.s., Bytterm využitie výmenníkových staníc v ich majetku aj na parkovacie 

účely, 

II. schváliť 

1. financovanie štúdie v bode 1) a požiadať prednostu MsÚ v Žiline o 

zahrnutie potrebnej sumy do najbližšej zmeny rozpočtu. Na základe 

komunikácie s UHA na štúdiu vrátane 3D vizualizácií lokálneho 

parkovacieho domu bude potrebná suma cca 5000 €. 

 

Uznesenie č. 03/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ  (3/5 

väčšinou) bod č. 3“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1370/5, 

zast. plocha a nádv. o 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. 

 

 

Uznesenie č. 04/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (3/5 väčšinou) 

bod č. 1“. 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. 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. KNC 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 financovateľa a 

nepripúšťa žiadne prevádzkové a iné záväzky súvisiace s prevádzkou a 

užívaním nehnuteľností. Tieto náklady v zmysle leasingovej zmluvy znáša 
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spoločnosť SUAR Group s.r.o. a takisto zabezpečuje prevádzku a chod 

nehnuteľnosti. 

 

 

Uznesenie č. 05/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (3/5 väčšinou) 

bod č. 2“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. 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 financovateľa 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. 

 

Uznesenie č. 06/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 1“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. 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 



12/13 

 

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 €. 

 

 

Uznesenie č. 07/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 3“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. 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. 

 

 

Uznesenie č. 08/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 4“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. 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 
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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 pripojovacích 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. 

 

Uznesenie č. 09/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 6“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. 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. 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Komisia dopravy 

 

I. žiada Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie 

dopravy, aby na najbližšie zasadnutie Komisie dopravy predložil všetky dostupné 

analýzy týkajúce sa statickej dopravy alebo parkovacej politiky na území mesta 

Žilina v ich plnom znení. 

 

V Žiline dňa 02.02.2022 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


