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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Návrh Uznesenia č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

  

Schvaľuje: 

 

 

1) Ukončenie Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 283/2009. Dohoda o ukončení 

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 283/2009 medzi Mestom Žilina a obchodnou 

spoločnosťou ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 44818645 

bude bez vzájomných nárokov a plnení. 

  

2) Zámer nadobudnutia pozemku KN-C č. 7845/4 v KÚ Žilina do výlučného vlastníctva 

Mesta Žilina od obchodnej spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 

Žilina, IČO: 44818645 za kúpnu cenu 0,03 €. 

 

3) Zámer prevodu pozemku KN-C č. 7845/4 v KÚ Žilina z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa par... pre Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, 

IČO: 37 808 427, ktorý ho nadobudne do svojho výlučného vlastníctva v celosti v 1/1, 

za kúpnu cenu vo výške 1,- EUR na účel realizácie projektu výstavby športovej 

haly. Prevod sa uskutoční súbežne s nadobudnutím predmetného pozemku do 

vlastníctva Mesta od obchodnej spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 

01 Žilina, IČO: 44818645. V prípade, že ŽSK nezrealizuje projekt športovej haly, do  

31.12. 2026, bude mať Mesto Žilina právo spätnej kúpy pozemku KN-C č. 7845/4. 

Ostatná plocha o výmere 15771 m2, k. ú Žilina za 1 € a kúpy rozostavaného 

športového areálu (skeletu) za cenu v zmysle znaleckého posudku. Športovou halou sa 

rozumie realizácia stavby s minimálne jednou ľadovou plochou. Nezrealizovaním sa 

rozumie ak do 31.12. 2026 nezačne ŽSK kolaudačné konanie, alebo konanie 

o predčasnom užívaní stavby. 

 

4) Zámer, že po dostavbe športovej haly a súvisiacej športovej infraštruktúry bude hala 

slúžiť aj pre širokú športovú verejnosť najmä mesta Žiliny.   

 

5) Zámer spolupráce a koordinácie spoločných krokov ŽSK a mesta Žilina pri úprave, 

realizácii a  dostavbe projektu, ktorý mal na danom pozemku stáť. Vzájomná 

súčinnosť oboch strán by mala viesť ku  komplexnej podpore športu, voľnočasových 

aktivít, zdravého životného štýlu mládeže a širokej športujúcej verejnosti 

predovšetkým mesta Žilina.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

 

 Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 

Krajské mesto Žilina trpí dlhé roky nedostatkom športovej infraštruktúry. Žilinský 

samosprávny kraj  začal počas roku 2021 jednanie s vlastníkom pozemku parcela č. KN-C č. 

7845/4 – Ostatná plocha o výmere  15771 m2 v KÚ Žilina a obchodnej spoločnosti ŠPORT 

PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 44818645. Vzhľadom na zámer Žilinského 

samosprávneho kraja vybudovať v krajskom meste Žilina Hokejovú akadémiu, ktorá bude 

slúžiť obyvateľom mesta a blízkeho okolia navrhujeme prevod pozemku – parcela č. KN-C č. 

7845/4 – Ostatná plocha o výmere  15771 m2 v KÚ Žilina z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Takýto prevod sa uskutočňuje s ohľadom na viaceré skutočnosti, ale najmä z dôvodu, 

že Žilinský samosprávny kraj začne s dostavbou predmetného areálu na športový účel, na ktorý 

bol pri pôvodnom zámere tento areál aj určený, avšak k  naplneniu tohto zámeru nedošlo a 

objekt chátra. Na pozemku sa nachádza rozostavaná stavba športovej haly – skelet na 

Karpatskej ulici, ktorý nadobudne do svojho vlastníctva Žilinský samosprávny kraj, 

Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 od  obchodnej spoločnosti ŠPORT PARK, 

s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 44818645, pričom Žilinský samosprávny kraj 

použije časť skeletu na vybudovanie ľadovej plochy a súvisiacej infraštruktúry, potrebnej ako 

zázemie kreovanej hokejovej akadémie pri Športovej škole na Rosinskej. V zmysle 

podpísaného Memoranda medzi ŽSK a SZĽH ako aj platného uznesenia Vlády SR je potrebné 

hokejovú akadémiu vytvoriť a  dostavať podľa aktuálne platného uznesenia najneskôr do 31. 

12. 2023. ŽSK sa zaväzuje, že po dostavbe športovej haly  bude mimo času, počas ktorého budú 

halu využívať študenti hokejovej akadémie, slúžiť aj pre širokú športujúcu verejnosť najmä 

Mesta Žilina a taktiež sa ŽSK zaväzuje vyčleniť časť prevádzkového času priamo pre 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Športovou halou sa rozumie realizácia 

stavby s minimálne jednou ľadovou plochou.  ŽSK sa zároveň zaväzuje na rokovania 

o  spoločnom postupe na dostavbe celého rozostavaného areálu. V prípade, že by nedošlo 

k dohode o spoločnej dostavbe celého areálu na športové účely a ani ŽSK samostatne by sa 

nerozhodol na dostavbe areálu, potom v prípade záujmu mesta Žilina sa ŽSK zaväzuje previesť 

časť skeletu spolu s pozemkom na Mesto Žilina, pričom by túto časť skeletu Mesto Žilina 

využilo na dostavbu potrebnej športovej infraštruktúry vo vlastnej réžii. Prevod časti pozemku 

zo ŽSK na Mesto Žilina by bol za 1,0 € a časť prevádzaného rozostavaného skeletu by bola 

stanovená v zmysle znaleckého posudku. Nemožno tiež opomenúť dôležitý fakt pre prevod 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že prevádzaný pozemok sa dostane do vlastníctva Mesta 

Žilina ako výsledok úsilia a rokovaní ŽSK so súčasným vlastníkom nehnuteľností na 

Karpatskej a to predovšetkým z dôvodu zabezpečenia lepšej športovej vybavenosti nielen kraja, 

ale najmä samotného mesta Žilina ako krajského mesta.  

Víziou kraja ako aj mesta je vybudovanie inšpiratívneho a podporujúceho prostredia pre 

školskú komunitu a širokú verejnosť v kraji. Realizáciou uvedeného zámeru by došlo 

k výraznej podpore športovej infraštruktúry nielen na stredných školách, ale aj samotného 

mesta Žiliny, ako súčasť územného celku Žilinského samosprávneho kraja. Vybudovaním 

športovej infraštruktúry by sa výrazne skvalitnili a posilnili nielen ďalšie možnosti podpory 

výchovnovzdelávacieho procesu, ale sa prispeje ku komplexnej podpore športu, 

voľnočasových aktivít, zdravého životného štýlu mládeže a širokej športujúcej verejnosti 

predovšetkým mesta Žilina, ako centra samosprávneho kraja.  


