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Uznesenie č.           /2022 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

 

I.           schváliť: 

 

1/ zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 211/2021 zo dňa 20.9.2021,  

 

2/ ukončenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 603/2017, uzatvorenej medzi mestom 

Žilina ako budúcim kupujúcim a skupinou dodávateľov: DAG SLOVAKIA, a.s., 

Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 44886021 a Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 

Prešov, IČO: 34347470 ako budúcimi predávajúcimi, a to dohodou, v rámci ktorej mesto 

Žilina nadobudne projektovú dokumentáciu, výsledky inžinierskej činnosti, práva 

a súvisiace práva a povinnosti v súvislosti s ukončením zmluvy za cenu najviac 36 000,- 

EUR s DPH, 

 

3/ ukončenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve č. 751/2017, uzatvorenej medzi mestom 

Žilina ako budúcim prenajímateľom a skupinou dodávateľov: DAG SLOVAKIA, a.s., 

Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 44886021 a Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 

Prešov, IČO: 34347470 ako budúcim nájomcom, a to dohodou. 

 

 

Dôvodová správa: 

        

       Tento materiál je predkladaný v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí. 

 

 

Materiál 

 

Mesto Žilina ako budúci kupujúci uzatvorilo dňa 16.10.2017 zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve so skupinou dodávateľov: člen č. 1 – líder DAG SLOVAKIA, a.s., IČO: 44886021 

a člen č. 2: Ing. Viliam Čech, IČO: 34347470 ako budúcim predávajúcim. Predmetom 

zmluvy č. 603/2017 je najmä záväzok budúceho dodávateľa postaviť novostavbu  - 

polyfunkčný dom na ul. Daniela Dlabača v Žiline a následne jeho časť (najmä bytové 

jednotky) ponúknuť Mestu Žilina ako budúcemu kupujúcemu za dohodnutú cenu. 

 

       Financovanie kúpy nehnuteľnosti malo byť zabezpečené zo zdrojov ŠFRB (zákon č. 

150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania) a dotácie (zákon č. 443/2010 Z.z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní).  

 

 Investičný zámer bol schválený uznesením č. 51/2018. 

 

 V rámci zmluvy č. 603/2017 bola medzi stranami dohodnutá zmluva o budúcej zmluve 

o prevode projektovej dokumentácie a výsledkov inžinierskej činnosti za cenu 36 000,- 

EUR s DPH. 

 

 Mesto Žilina rokuje s budúcim predávajúcim o ukončení zmluvy č. 603/2017, v rámci 

ktorého by nadobudlo projektovú dokumentáciu a výsledky inžinierskej činnosti. 

 



 Materiál k bodu 1 

 

 Uznesením č. 211/2021 zo dňa 20.9.2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

nadobudnutie projektovej dokumentácie, výsledkov inžinierskej činnosti a práv 

a súvisiacich práv a povinností v súvislosti s ukončením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

č. 603/2017. Z dôvodu súvisu obsahu uznesenia v bode č. 2 navrhovaného uznesenia 

a uznesenia č. 211/2021 bude v zmysle navrhovaného uznesenia prijaté jedno uznesenie, 

ktoré bude riešiť ako ukončenie zmluvy, tak aj nadobudnutie projektovej dokumentácie 

a práv a povinností vyššie uvedených. 

 

 Materiál k bodu č. 2  

 

 Skupina dodávateľov: DAG SLOVAKIA, a.s. a Ing. Čech (ďalej len „skupina 

dodávateľov“) požiadala mesto Žilina o ukončenie zmluvy č. 603/2017 dohodou z dôvodu 

podstatnej zmeny pomerov počas trvania zmluvy o budúcej zmluve. Skupina dodávateľov 

poukazuje najmä na skutočnosť, že budúci dodávateľ tepla, s ktorým uzatvorila (v zmysle 

zmluvy č. 603/2017 a súťažných podmienok) zmluvu o budúcej zmluve o dodávke 

a odbere tepla a zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru, 

oznámil skupine dodávateľov svoju neschopnosť plniť záväzok za podmienok 

dohodnutých ešte v roku 2017.  

 

 Skupina dodávateľov ďalej poukazuje na skutočnosť, že do súťaže v roku 2017 vstupovali 

v dobrej viere s tým, že realizácia stavby, vrátane zabezpečenia jej financovania mestom 

Žilina, bude nasledovať v rokoch 2018 až 2020. Cenová ponuka vychádzala z cenovej 

úrovne týchto období, pričom nebolo možné, ani pri dodržaní zásady odbornej 

starostlivosti a poctivého obchodného styku, predpokladať vývoj, ktorý nepochybne 

podstatným spôsobom ovplyvnilo obdobie pandémie COVID-19 na trhoch so stavebnými 

materiálmi, výrobkami a zariadeniami, ktorých dnešné ceny sú neporovnateľne vysoké 

oproti úrovni z roku 2017. 

 

 Skupina dodávateľov taktiež poukazuje na neprimerane dlho trvajúci proces vydania 

stavebného povolenia, ktoré zabezpečovala práve skupina dodávateľov ako budúci 

predávajúci. Skupina dodávateľov dáva do pozornosti námietky účastníkov konania 

(niektoré podľa názoru skupiny dodávateľov podávané účelovo), ktoré spôsobili z hľadiska 

času značné predĺženie konaní bez zavinenia skupiny dodávateľov alebo mesta Žilina. 

 

 Skupina dodávateľov tak vzhľadom na nepredvídateľnú podstatnú zmenu pomerov nie je 

schopná realizovať predaj budúceho polyfunkčného domu, resp. nájomných bytov za cenu 

dohodnutú v roku 2017.  

 

 Na základe vyššie uvedených dôvodov, ako aj v snahe predísť súdnemu sporu a zároveň 

zabezpečiť si potrebné práva k projektovej dokumentácii a výsledkom inžinierskej 

činnosti, navrhujeme prijať uznesenie tak, ako je uvedené v bode č. 2 navrhovaného 

uznesenia. 

  

 

 Materiál k bodu č. 3 

 

  V súvislosti so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve č. 603/2017 uzatvorili zmluvné strany 

zmluvu o budúcej nájomnej zmluve č. 751/2017. Predmetom tejto zmluvy je dohoda 



zmluvných strán, že po splnení podmienok, uvedených v zmluve, uzatvoria nájomnú 

zmluvu, ktorej predmetom sú pozemky, na ktorých mal byť realizovaný projekt výstavby 

polyfunkčného domu na ulici Daniela Dlabača v Žiline. Vzhľadom na ukončenie zmluvy 

č. 603/2017, je potrebné ukončiť aj súvisiacu zmluvu č. 751/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


