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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Návrh Uznesenia č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

Schvaľuje: 

I. Zámer získania  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Žilina, obec Žilina, 

okres Žilina zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom na liste vlastníctva (LV) č. 6194 pre vlastníka Žilinský 

samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe 

správcu: Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, Žilina, IČO: 36 14 51 

90 ako: 

  

1) a) stavby bez s. č., druh stavby: 18, druh chránenej nehnuteľnosti: 201 - Národná 

kultúrna pamiatka - CIACHOVŇA postavená na pozemku - parcele KN- C č. 1823/3, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 651 m2 

2) b) pozemok - parcela KN- C č. 1823/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 651 m2  

3) c) projetkovú dokumentáciu : ,,Považská galéria umenia v Žiline - Ciachovňa - celková 

rekonštrukcia NKP“ vypracovanú v mesiaci 05/2016 a ,,Stavebné úpravy objektu NKP 

Ciachovňa, Žilina, p.č. 1823/3 – aktualizácia“; vypracovanú v mesiaci 

02/2019  spoločnosťou Ateliér VAN JARINA s.r.o.; Čajkova 15, 811 05 Bratislava, 

IČO 44 080 859 za kúpnu cenu 1,00 - €.   

  

  

Dôvodová správa 

 

ŽSK má vypracovanú projektovú dokumentáciu a na jej základe vydané právoplatné 

stavebné povolenie na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Ciachovne. ŽSK 

doteraz nenašiel finančné zdroje na tak rozsiahlu a pamiatkovo náročnú rekonštrukciu. 

Technický stav tejto národnej kultúrnej pamiatky je dlhodobo nevyhovujúci a jej 

rekonštrukcia je z pohľadu záchrany tejto pamiatky nevyhnutná. Zámerom Mesta 

Žilina je rekonštrukcia budovy Ciachovne a jej sprístupnenie širokej verejnosti. Mesto 

Žilina sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci nového 

programového obdobia 2021-2027, prípadne financovať rekonštrukciu z vlastných 

zdrojov. V prípade, ak Mesto Žilina nebude mať v termíne do 31.12.2024 podpísanú 

zmluvu o poskytnutí dotácie alebo nebude mať uzatvorenú zmluvu o dielo so 

zhotoviteľom rekonštrukcie budovy Ciachovne, vrátane finančného krytia v rozpočte 

Mesta Žilina, je to dôvod pre odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Žilinského 

samosprávneho kraja. 


