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schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

kúpu pozemkov, zapísaných na LV č. 3089 v k. ú. Závodie:
- pare. č. KN-C 2170/1, orná pôda o výmere 2858 m2
- pare. č. KN-C 2170/29, orná pôda o výmere 1931 m2
- pare. č. KN-C 2170/30, orná pôda o výmere 561 m2
- pare. č. KN-C 2170/285, zast. plocha a nádvorie o výmere 36 m2,
od predávajúceho Geodet - Real, s. r. o., so sídlom Prievozská 1318/14, 821 09 Bratislava, IČO 
36 427 705, za účelom rozšírenia areálu spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., príp. pre 
účely spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o., a to za cenu určenú znaleckým posudkom č. 
62/2022 vo výške 582 926,78 €, ktorá bude splatná v troch ročných splátkach po 194 308,93 €, pričom 
prvá splátka bude splatná v r. 2022.

MATERIÁL

Spoločnosť Geodet - Real, s. r. o., so sídlom Prievozská 1318/14, 821 09 Bratislava, IČO 
36 427 705, ponúkla mestu Žilina na odkúpenie pozemky, zapísané na LV č. 3089 v k. ú. Závodie:
- pare. č. KN-C 2170/1, orná pôda o výmere 2858 m2
- pare. č. KN-C 2170/29, orná pôda o výmere 1931 m2
- pare. č. KN-C 2170/30, orná pôda o výmere 561 m2
- pare. č. KN-C 2170/285, zast. plocha a nádvorie o výmere 36 m2,
ktoré sa nachádzajú v susedstve areálu spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. na ul. 
Kvačalova.

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný znalecký posudok č. 62/2022 Ing. 
Adriánom Bukovcom v celkovej hodnote 582 926,78 € (jednotková hodnota pozemkov: 108,23 €/m2).

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemkov 527 828 € (jednotková hodnota pozemkov: 98 €/m2).



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 sú pozemky p.č. 
KN-C 2170/1, KN-C 2170/29-32, k. ú. Závodie prevažne súčasťou funkčnej plochy 5.30.DP/01 a 
parcela č. KN-C 2170/33 zasahuje do funkčnej plochy 5.30.0V/04. Riešenými parcelami v ich JZ 
časti prechádza vodovodná sieť - prívod do VDJ Chrasť a VDJ Hájik ako aj VN 22 vzdušné vedené 
s jeho ochranným pásmom. Cez parcely prechádzajú aj trasy pešieho ťahu jestvujúce, ako aj 
navrhované.
Pre funkčnú plochu 5.30.DP/01 platia nasledovné záväzné regulatívy:
- základná funkcia: Rozvoj zariadení patriacich k mestskej hromadnej doprave (Depo MHD)
- doplnková funkcia: Občianska vybavenosť
- prípustné funkcie: Rozvoj zariadení mestskej hromadnej dopravy, zariadenia občianskej 
vybavenosti, dopravné a technické vybavenie, športové zariadenia, verejná zeleň

- neprípustné funkcie: Iné, ako základné, doplnkové, alebo prípustné
- typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, prístavby, nadstavby, dopravná a technická 
infraštruktúra

- min. index ozelenenia: 0,3
- typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou

Pre funkčnú plochu 5.30.0V/04 platia nasledovné záväzné regulatívy:
- základná funkcia: Základná, alebo vyššia občianska vybavenosť
- doplnková funkcia: Byty v objektoch určených pre inú funkciu (domovnícke), športové ihriská
- prípustné funkcie: Funkcie domovníckych bytov, prípadne športovo-rekreačné, dopravné a 
technické vybavenie, zeleň a ihriská

- neprípustné funkcie: Bytové domy, rodinné domy, výrobné zariadenia, samostatne stojace 
individuálne garáže vrátane radových, hlučné, nehygienické prevádzky a iné ako základné 
doplnkové a prípustné funkcie

- typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, modernizácie, prístavby, nadstavby, dopravná a 
technická infraštruktúra

- min. index ozelenenia: 0,4
typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou

UHA Žilina konštatuje, že predmetné ponúkané pozemky sú vhodné na rozšírenie plôch DMPŽ alebo 
pre účely Technických služieb mesta Žilina, s.r.o. V prípade priaznivej finančnej kondícii mesta 
Žilina a po posúdení ponúknutej ceny kompetentnými, UHA mesta Žilina odporúča dané parcely 
odkúpiť.

v

Vyjadrenie spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o.:
O uvedené pozemky v k. ú Závodie (CKN 2170/1, CKN 2170/285, CKN 2170/29 a CKN 2170/30) 
máme záujem.

Využitie v budúcnosti, po rekonštrukcii depa a po výstavbe IBV pod sídliskom Hájik vidíme hlavne 
v možnom prístupe cez rieku Rajčianka na ulicu Priemyslená. Predpokladáme, že hustota premávky 
na križovatke Kvačalova a Priemyselná sa presťahovaním našich autobusov z Košickej na Kvačalovu 
značne zahustí. Hlavne v čase špičky musíme vypraviť do služby v rámci jednej hodiny okolo 67 
autobusov.



Druhý spôsob využitia vidíme v rozšírení areálu v budúcnosti s možnou výstavbou ďalších objektov 
technického zabezpečenia pre potreby rozširujúcej sa služby verejnej dopravy a verejných služieb.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 16.5.2022
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Parcela registra C, 2170/1

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Merame a grafické znázornenie je ien informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať ien odborne spôsobilá osoba.
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Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I schváliť

odkúpenie pozemkov za účelom realizácie stavby „Žilina - Brodno - zosuv, Projekt sanácie svahu 
(riešenie bez úprav toku Brodnianka)“, v k. ú. Brodno:

a)
novovytvorený pozemok - pare. č. KN-C 177/5 ostatná plocha o výmere 21 m2, 
ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku pare. č. KN-C 177/1 ovocný sad o výmere 4067 m2, 
zapísaného na L V č. 45 v kat. území Brodno na základe GP č. 60/2021 vypracovaného spoločnosťou 
PROMA INVEST od vlastníka Ing. Jana Olexová, r. Králíková, PhD., bytom Brodňanská 226/82, 
010 14 Žilina, v podiele 1/1-ina za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 32/2022 vo výške 
2087,19 €

b)
novovytvorený pozemok - pare. č. KN-C 165/4 ostatná plocha o výmere 31 m2, 
ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku pare. č. KN-C 165/1 záhrada o výmere 461 m2, 
zapísaného na LV č. 863 v kat. území Brodno na základe GP č. 60/2021, vypracovaného 
spoločnosťou PROMA INVEST od vlastníkov:
- Jaroslav Valcharčiak, r. Valcharčiak, bytom Lietava 162, 013 18 Lietava, v podiele 1/3-ina 

za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 32/2022 vo výške 1027,03 €,
- František Valcharčiak, r. Valcharčiak, bytom Jaseňová 3217/29, 010 07 Žilina, v podiele 1/3-ina 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 32/2022 vo výške 1027,03 €

- Ing. Viktor Valcharčiak, r. Valcharčiak, bytom Vígľašská 3010/9, 851 07 Bratislava, v podiele 1/3- 
ina za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 32/2022 vo výške 1027,03 €

c)
novovytvorený pozemok - pare. č. KN-C 163/4 ostatná plocha o výmere 11 m2, 
ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku pare. č. KN-C 163/1 záhrada o výmere 242 m2, 
zapísaného na LV č. 871 v kat. území Brodno na základe GP č. 60/2021, vypracovaného 
spoločnosťou PROMA INVEST od vlastníka František Moravec, r. Moravec, bytom Slovenských 
dobrovoľníkov 431/25, Žilina - Budatín, v podiele 1/2-ica za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 32/2022 vo výške 546,65 €

d)
novovytvorený pozemok - pare. č. KN-C 1226/78 ostatná plocha o výmere 3 m2, 
ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku pare. č. KN-E 949/301 ostatná plocha o výmere 
1053 m2, zapísaného na LV č. 2034 v kat. území Brodno na základe GP č. 60/2021, vypracovaného 
spoločnosťou PROMA INVEST od vlastníka Slovenská republika, zastúpená Slovenským 
pozemkovým fondom, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, v podiele 1/1-ina za kúpnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom č. 32/2022 vo výške 79,50 €.



MATERIÁL

Spoločnosť PROMA INVEST s.r.o. zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre 
mestskú investičnú akciu - stavbu „Žilina - Brodno - zosuv, Projekt sanácie svahu (riešenie bez úprav 
toku Brodnianka). Dôvodom tejto výstavby je sanácia svahu, ktorý je poškodený svahovými 
deformáciami v zosuvnej oblasti v mestskej časti Žilina - Brodno, pozdĺž rieky Brodnianka. Na 
uvedenú stavbu už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie Č.s: 244/2018-7856/2018-OSP- 
TRB zo dňa 20.02. 2018, ako i právoplatné Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 
Č.s: 7325/2021-150039/2021-SÚ-KLM zo dňa 10. 06. 2021. Na základe uvedeného bude vyššie 
uvedená spoločnosť v rámci procesu vybavovania stavebného povolenia realizovať majetkovoprávne 
vysporiadanie vyššie uvedených pozemkov formou kúpnych zmlúv.
Vykupované novovytvorené pozemky v k. ú. Brodno boli vytvorené na základe geometrického plánu 
č. 60/2021 zo dňa 23. 06. 2021, vypracovaného spoločnosťou PROMA INVEST, s. r. o., Kuzmányho 
8428/20A, 010 01 Žilina.
K vyššie uvedenej výstavbe sa vyjadril Útvar hlavného architekta mesta Žilina svojím vyjadrením č. 
178693/10.11.2021 zo dňa 02. 12. 2021, kde konštatoval, že predmetná stavba je vo verejnom zaujme, 
t. j. je verejnoprospešnou stavbou.
Na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov bol vypracovaný ZP č. 32/2022 Ing. Adriána Bukovca, 
kde jednotková cena pozemkov predstavuje 99,39 €/m2. Hodnota pozemkov bola stanovená na 
základe znaleckého posudku z dôvodu, že môže nastať situácia, kedy sa bude musieť riešiť ich 
majetkovoprávne vysporiadanie formou vyvlastňovacieho konania. Celková čiastka za vykupované 
pozemky je 5 794,43 €.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 29.4.2022

Parcela registra C, 177/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Brodno
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. ŕ].
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.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 165/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Brodno
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.
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.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 29.4.2022

Parcela registra C, 163/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Brodno

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
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.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 29.4.2022

Parcela registra E, 949/301
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Brodno

pailc. c ■ hu - c mílii
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/3)
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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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

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 5991/20, zast. plocha anádv. 
o výmere 35 m2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 45876479-108/2020 a jeho odpredaj Michalovi 
Slučiakovi, bytom Bočná 663/6, 010 04 Žilina - Závodie, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, 
schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 233/2020 zo dňa 14.12.2020, vo výške 
61,33 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 2 176,55 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie 
trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 30 €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

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 žiadateľa.

2. uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena medzi Michalom Slučiakom, 
bytom Bočná 663/6, 010 04 Žilina - Závodie, ako povinným z vecného bremena a mestom Žilina, 
ako oprávneným z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku 
pare. č. KN-C 5991/20, zast. plocha a nádv. o výmere 35 m2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 45876479- 
108/2020 strpieť uloženie inžinierskych sietí - rozvody a stĺp verejného osvetlenia, 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.

MATERIÁL

Michal Slučiak, bytom Bočná 663/6, 010 04 Žilina - Závodie, požiadal o odpredaj pozemku pare. 
č. KN-C 5991/20, zast. plocha anádv. o výmere 35 m2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 45876479- 
108/2020, vyhotoveného Ing. Michalom Šálekom, Stránské 448, 013 13 Stránské, IČO 45876479 
(odčlenená od pôvodnej pare. č. KN-E 9102 v k. ú. Žilina). Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, 
že je výlučným vlastníkom susedného pozemku pare. č. KN-C 3825/2 a priľahlých pozemkov pare. 
č. KN-C 3825/1 a 3824 v k. ú. Žilina (LV č. 9091). Ďalej žiadateľ uvádza, že pred pár rokmi prebehlo 
hromadné odkupovanie podobných susedných parciel, odčlenených od pare. č. KN-E 9102 v k. ú. 
Žilina, ale nakoľko bol v tom období v spore o zrušenie spoluvlastníckych podielov, nemohol tento 
pozemok odkúpiť. Požadovaný pozemok má slúžiť na vytvorenie prístupu k nehnuteľnostiam 
žiadateľa a zároveň na vytvorenie parkovacích miest.



Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 61,33 
€/m2, čo predstavuje čiastku 2 146,55 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 2 176,55 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemku 4 550 € (jednotková hodnota pozemku: 130 €/m2).

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, na ktorom je stĺp verejného osvetlenia, sa nachádza pred objektom rodinného 
domu na ulici Skultétyho.
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného UHA mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju 
pozemku pare. KN-C 5991/20 k. ú. Žilina za podmienky zriadenia vecného bremena na rozvody a stĺp 
verejného osvetlenia v prospech mesta Žilina.

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.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 20.5.2022
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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 Žilina

V Žiline dňa 21.04.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

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

pozemok pare. C-KÍM č. 5991/20 - zastavaná plocha o výmere 35 m2

(odčlenená v zmysle GP od pôvodnej parcely E-KN č. 9102)

Požiadavka zo dňa 20.04.2022 

GP č. 108/2020

Jednotková hodnota pozemku .............. ............. ................. .......... ...................... 130EUR/m2
pare. C-KN č. 5991/20 - zastavaná plocha o výmere 35 m2 ......................................  4.550,- EUR

SPOLU............................................................................................................................... 4.550,- EUR

Pozemok sa nachádza v časti Závodie v zástavbe rodinných domov, na ulici Škultétyho.

V zmysle územného plánu ide o plochy s prevahou individuálneho bývania. Pozemok má 
pravidelný tvar obdĺžnika a je súčasťou plochy dvora pred vstupom na súkromný pozemok 
rodinného domu v zástavbe rodinných domov. Okolo pozemku sa nachádza súvislý pozemok 
vo vlastníctve Mesta Žilina a chodník pre peších, ktorý spája Závodskú cestu s ulicou Žitná.

V súčasnosti je pozemok využívaný vlastníkom rodinného domu ako parkovacia plocha.
V budúcnosti nepredpokladáme iné ako doterajšie využitie vzhľadom na umiestnenie 
pozemku a využiteľnosť pre súkromného vlastníka.

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 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 
spoločnosti NDŽ s.r.o., so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina, IČO 31 581 773, za cenu stanovenú 
mestským zastupiteľstvom vo výške 18 500 € (102,21 €/m2), a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení.

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, opätovne 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.

Žiadateľ ďalej uvádza, že cena stanovená mestským zastupiteľstvom vo výške 220 €/m2 je 
neúmerná vzhľadom na využitie pozemku, nakoľko je to len úzky pás pozemku za skladom a z toho 
dôvodu žiadajú o opätovné prerokovanie tohto materiálu v MZ za navrhovanú cenu 18 500 € za oba 
pozemky (čo predstavuje jednotkovú cenu 102,21 €/m2).

Prvýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 21.02.2022. kedy bol
uznesením č, 35/2022 schválený odpredaj, pričom mestským zastupiteľstvom bola cena za pozemky
stanovená vo výške 220 €/m2.

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný znalecký posudok č. 6/2022 Ing. 
Adriánom Bukovcom v celkovej hodnote 11 260,01 € (jednotková hodnota pozemku: 62,21 €/m2).

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

Náklady za vypracovanie ZP vo výške 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo 
výške 30 € boli už žiadateľom uhradené.



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.

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.



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

Parcela registra C, 5389/2
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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.



Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 18.01.2022

Vec: Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

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

- parcela KN-C č. 5389/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 rm2.
- parcela KN-C č. 5392/8 - ostatná plocha o výmere 5 m2.

Dodané podklady: Požiadavka zo dňa 11.01.2022

Trhová hodnota: 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

Zdôvodnenie: 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.

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. poradný 
charakter.
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Uznesenie č.__12022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1364/19, zast. plocha anádv. 
o výmere 23 m2 v k. ú. Trnové a jeho odpredaj Ing. Tiborovi Barancovi a manž. Mgr. Jane Barancovej, 
obaja bytom Klimovské 1365/27, 010 01 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, 
schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 233/2020 zo dňa 14.12.2020, vo výške 
61,33 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 1 440,59 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie 
trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 30 €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

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 pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.

MATERIÁL

Opätovné prerokovanie žiadosti Ing. Tibora Baranca a manž. Mgr. Jany Barancovej, obaja 
bytom Klimovské 1365/27, 010 01 Žilina, o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 1364/19, zast. plocha 
a nádv. o výmere 23 m2 v k. ú. Trnové. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že sú vlastníci susediacich 
pozemkov pare. č. KN-C 1477/25 v k. ú. Trnové (LV č. 2603) a pare. č. KN-C 1364/2 v k. ú. Trnové 
(LV č. 2095).

Prvýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 25.04.2022. 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 odporúča odpredať pozemok žiadateľom.

Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 61,33 
€/m2, čo predstavuje čiastku 1 410,59 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 1 440,59 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemku 1 495 € (jednotková hodnota pozemku: 65 €/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.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 28.3.2022
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je ien informatívne a ie 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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Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 23.03.2022

Vec: Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Predmet odhadu: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Trnové, obec Žilina, okres Žilina, a to:

- pare. C-KN č. 1364/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2.

Dodané podklady: Požiadavka zo dňa 18.03.2022

Trhová hodnota: Jednotková hodnota pozemku.............................................................................. 65,- EUR/m2

pare. C-KN č. 1364/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2..................... 1.495,- EUR
9 i

SPOLU....................................................................................................................... 1.495,- EUR

Zdôvodnenie: Pozemok sa nachádza na okraji zastavaného územia mestskej časti Trnové, na konci ulice
Klimovské. S najväčšou pravdepodobnosťou sa priamo na pozemku nenachádzajú žiadne 
inžinierske siete. Pozemok je nepravidelného tvaru s veľmi malou, samostatne nevyužiteľnou 

výmerou. Pozemok je ukončením nevyužívanej parcely označenej ako inžinierska stavba vo 
vlastníctve mesta Žilina (pare. C-KN č. 1364/1), ktorá má však v najužšom mieste šírku len cca 

2 m.
Využiteľnosť parcely je teda obmedzená len záujmom vlastníkov okolitých pozemkov. 
Samostatne je pozemok ťažko využiteľný.

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. 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 80/47, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 3 m2 v k. ú. Závodie v zmysle GP č. 36442500-45/2022 a jeho odpredaj Petrovi Ftorkovi 
a manž. Márii Ftorkovej, obaja bytom Nábrežie Rajčianky 434/26, 010 04 Žilina - Závodie, za cenu 
stanovenú metodickou pomôckou, schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 
233/2020 zo dňa 14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 213,99 €, ktorá 
bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 30 €, a to 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obcí:
osobitný zreteľ spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní požadovaného pozemku, na ktorom je 
zčásti postavená dvoj garáž vo vlastníctve žiadateľov a zároveň, že žiadaný pozemok susedí 
s pozemkom žiadateľov.

MATERIÁL

Peter Ftorek a manž. Mária Ftorková, obaja bytom Nábrežie Rajčianky 434/26, 010 04 Žilina 
- Závodie, požiadali o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 80/47, zast. plocha a nádvorie o výmere 3 
m2 v k. ú. Závodie v zmysle GP č. 36442500-45/2022, vyhotoveného SYKO s. r. o., A. Kmeťa 320/7, 
010 01 Žilina, IČO 36 442 500, (odčlenená od pôvodnej pare. č. KN-C 80/31 v k. ú. Závodie). 
Žiadatelia sú vlastníci susedných pozemkov pare. č. KN-C 26/2 a pare. č. KN-C 26/1 v k. ú. Závodie 
(LV č. 397) a dôvod odpredaja požadovaného pozemku uvádzajú majetkovoprávne vysporiadanie, 
nakoľko sa na ňom z časti nachádza dvoj garáž v ich vlastníctve a zároveň pre potreby dodatočného 
povolenia stavby garáže.

Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 61,33 
€/m2, čo predstavuje čiastku 183,99 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti predstavujú 
30 €.
Celková čiastka k úhrade: 213,99 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemku 450 € (jednotková hodnota pozemku: 150 €/m2).

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Po posúdení žiadosti Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky k predloženému 
geometrickému plánu č. 36442500-45/2022 a súhlasí s odpredajom pozemku pare. č. KN-C 80/47, 
zast. plocha a výmere 3 m2 k. ú. Závodie v zmysle GP.



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.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 3.5.2022
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je ien informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať ien odborne spôsobilá osoba.
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Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 10.05.2022

Vec: Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Predmet odhadu: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Závodie, obec Žilina, okres Žilina, 
zapísaná ako:
- pare. CKN č. 80/47 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2

(odčlenená od parcely CKN č. 80/31 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2)

Dodané podklady: Požiadavka zo dňa 03.05.2022 

GP č. 45/2022

Trhová hodnota: Jednotková hodnota pozemku............................................................................................150,- EUR/m2

pare. CKN č. 80/47 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2.................................450,- EUR

SPOLU................................................................................................................................................... 450,- EUR

Zdôvodnenie: Pozemok sa nachádza v zastavanom území mestskej časti Závodie a je priamo prístupný
z mestskej komunikácie, z ulice Nábrežie Rajčianky, ktorej malú okrajovú časť vedľa zástavby 
rodinných domov tvorí.
Vzhľadom na svoju malú výmeru a umiestnenie tento pozemok nemá reálne využitie pre 

súčasného vlastníka, nakoľko tvorí časť dvora (aj v zmysle katastra nehnuteľností ide 
o spôsob využívania pozemku ako dvor) a vstupnej časti k rodinnému domu (súpisné číslo 26) 
a pravdepodobne aj k dvom garážam súkromného vlastníka. Tento vlastník si jeho kúpou 

môže usporiadať a plnohodnotne využívať svoje doterajšie vlastníctvo - najmä priamy 
prístup z miestnej komunikácie k rodinnému domu.
V pozemku sa pravdepodobne nachádzajú rôzne inžinierske siete nakoľko ide o miestnu 

komunikáciu, s ktorou hodnotený pozemok susedí a aj inžinierske prípojky k predmetnému 
rodinnému domu. V súčasnosti pozemok vlastník využíva ako parkovaciu plochu pred svojim 
rodinným domom.

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.
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Uznesenie č.__12022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. schváliť

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 3960/66, ostatná plocha o výmere 
12 m2 a pare. č. KN-C 3960/67, ostatná plocha o výmere 6 m2 v k. ú. Žilina a ich odpredaj Mariánovi 
Ročiakovi amanž. Alene Ročiakovej, obaja bytom Limbová 3058/18, 010 07 Žilina, za cenu 
stanovenú metodickou pomôckou, schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 
233/2020 zo dňa 14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 1 133,94 €, ktorá 
bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 30 €, a to 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

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 pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.

MATERIÁL

Marián Ročiak a manž. Alena Ročiaková, obaja bytom Limbová 3058/18, 010 07 Žilina,
požiadali o odpredaj pozemkov pare. č. KN-C 3960/66, ostatná plocha o výmere 12 m2 a pare. č. KN- 
C 3960/67, ostatná plocha o výmere 6 m2 v k. ú. Žilina za účelom majetkovoprávneho vysporiadania, 
nakoľko predmetné pozemky užívajú a z dôvodu, že sú vlastníkmi susedných pozemkov pare. č. KN- 
C 3964/40, KN-C 3960/10, KN-C 3975/1 v k. ú. Žilina (LV č. 5583).

Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávané pozemky navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 61,33 
€/m2, čo predstavuje čiastku 1 103,94 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľností 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 1 133,94 6.

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

V zmysle požiadavky UHA mesta Žilina žiadatelia odstránili objekty s oplotením na pozemku p. č.
KN-C 3960/2 k. ú. Žilina.

r v
Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Na základe porovnania leteckých snímok ÚHA mesta Žilina predpokladá, že požadované pozemky 
sú už v súčasnosti využívané žiadateľmi, ktorí využívajú aj časť pozemku p. č. KN-C 3960/2 k. ú. 
Žilina vo vlastníctve mesta (objekty s oplotením postavené vo väzbe na juhozápadnú hranicu p. č. 
3960/18 k. ú. Žilina). ^
Po posúdení žiadosti UHA mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemkov p. č. KN-C 3960/66 
a 3960/67 k. ú. Žilina za podmienky, že budú odstránené objekty s oplotením na p. č. KN-C 3960/2 
k. ú. Žilina.



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.



Dátum: 18.5.2022© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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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.



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. C-KN č. 1472/44, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 579 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom 
Žilina, katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 2894 a odpredaj príslušného 
podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu súp. č. 3388 na ul. Baničova 
v Žiline, zapísanom na LV č. 1875, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Závodie, a to: Ing., Mgr. 
Ničíkovi Petrovi, rod. Ničík a Mgr. Denise Ničíkovej, rod. Blaškovej, obaja bytom Baničova 
3388/3, 010 15 Žilina, ako manželom v BSM podiel 7019/257262 v 1/1-ine 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. C-KN č.7682, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 746 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 
katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9745 a odpredaj príslušného podielu na 
predmetnom pozemku spoluvlastníkovi bytového domu súp. č. 2972 na ul. Tulská v Žiline, 
zapísanom na LV č. 5318, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Žilina, a to: Blanárovej Jane, rod. 
Blanárovej, bytom Do Brezníka 465/1, 010 01 Žilina - Trnové, podiel 70/4173 v 1/1-ine 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.

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, pare. C-KN č.7862, zastavaná plocha a nádvorie 
o 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 súp. č. 3102 na ul. Fatranská v Žiline, 
zapísanom na LV č. 5518, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Žilina, a to: Savelovi Štefanovi, rod. 
Šavel a Márii Šavelovej, rod. Majeríkovej, obaja bytom Železničná 110/14, 010 03 Žilina - 
Budatín, ako manželom v BSM podiel 77/4039 v 1/1-ine, Ing. Ivanovi Hrabovskému, rod. 
Hrabovský a Ráchel Hrabovskej, rod. Mojžišovej, Fatranská 3102/14, 010 08 Žilina, ako 
manželom v BSM podiel 92/4039 v 1/1-ine, Ing. Romanovi Brišovi, rod. Briš, bytom Fatranská 
3102/14, 010 08 Žilina, podiel 92/4039 v Z-ici a Ing. Darine Brišovej, rod. Ihnátovej, bytom 
Fatranská 3102/14, 010 08 Žilina, podiel 92/4039 v IZ-ici za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 
18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31 a 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 k

Vlastník bytu a nebytových priestorov v bytových domoch požiadal o odkúpenie príslušného podielu 
na pozemkoch pod bytovým domom. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že je vlastníkom bytu 
a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorý je postavený na predmetnom pozemku.

Výška kúpnej ceny za odpredávaný podiel je pre záujemca 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



ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ

Uznesenie č.__12022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

prebytočnosť nehnuteľného majetku, novovytvoreného pozemku v k. ú. Žilina, pare. č. KN-C 5969/6, 
ostatná plocha o výmere 680 m2 v zmysle geometrického plánu č. 36442500 - 122/2022, 
vyhotoveného spol. SYKO s.r.o. (IČO: 36 442 500) dňa 04.05.2022 a jeho zámenu za nehnuteľnosť 
v k. ú. Žilina:

• novovytvorený pozemok, pare. č. KN-C 3443/4, zastav, pl. a nádvorie o výmere 2082 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 36442500 - 32/2022, vyhotoveného spol. SYKO s.r.o. (IČO: 36 442 500) 
dňa 07.02.2022 vo vlastníctve Ing. Petra Behúňa, bytom Žltá 1021/25, Žilina - Budatín,

bez finančného doplatku zo strany mesta Žilina, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa f 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov:

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že zamieňané pozemky susedia s pozemkami vo vlastníctve Ing. Petra 
Behúňa. Výmera pozemkov, ktoré nadobudne mesto Žilina je o viac ako 100 % väčšia než výmera, 
ktoré nadobudne Ing. Peter Behúň s tým, že tento nežiada úhradu finančného doplatku. Okrem toho 
osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že spolu so zámennou zmluvou bude uzavretá tiež zmluva 
o spolupráci, ktorá zabezpečí mestu Žilina bezodplatné vybudovanie spodného telesa miestnej 
komunikácie na parcele KN-C 3443/4.

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena a zmluvy o spolupráci medzi zmluvnými stranami: 
mesto Žilina so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, IČO: 00321796, Ing. Peter 
Behúň, bytom Žltá 1021/25, Žilina - Budatín ako vlastník a BP Žilina, s.r.o., so sídlom Bratislavská 
117, 010 01 Žilina, IČO: 53 875 184 ako stavebník, a to nadpolovičnou väčšinou, pričom súčasťou 
zmluvy bude

1. bezodplatné zriadenie vecného bremena na novovytvorenom pozemku KN-C pare. č. 3443/4 
- zastav, pl. a nádvorie o výmere 2.082 m2, k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 
36442500 - 32/2022, vyhotoveného spol. SYKO s.r.o. (IČO: 36 442 500) dňa 07.02.2022 
v prospech stavebníka, ktorého obsahom je právo realizácie stavby miestnej komunikácie 
vrátene s tým súvisiacej infraštruktúry



2. bezodplatné zriadenie vecného bremena „in rem“ na novovytvorenom pozemku KN-C pare. 
č. 3443/4 - zastav, pl. o výmere 2.082 m2, k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 
36442500 - 32/2022, vyhotoveného spol. SYKO s.r.o. (IČO: 36 442 500) dňa 07.02.2022 
(zaťažený pozemok) v prospech každodobého vlastníka pozemku, pare. č. KN-C 3443/1 - 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11.790 m2 a KN-C pare. č. 3443/5 - zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 7.033 m2 v zmysle geometrického plánu č. 36442500 - 32/2022, 
vyhotoveného spol. SYKO s.r.o. (IČO: 36 442 500) dňa 07.02.2022 nachádzajúcich sa v kat. 
úz. Žilina, ktorého obsahom je právo oprávneného na prechod pešo a prejazd motorovým 
vozidlom, právo uloženia inžinierskych sietí v rozsahu vodovodného, kanalizačného, 
plynového, telekomunikačného a elektrického vedenia. Uvedené právo prechodu a prejazdu 
sa vzťahuje okrem vlastníkov oprávnených pozemkov aj na ich návštevy, zamestnancov, 
zákazníkov, nájomcov a iných oprávnených užívateľov nehnuteľností alebo stavieb na nich 
stojacich.

3. Záväzok stavebníka v lehote najneskôr do 3 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia pre 
projekt, vybudovať na svoje náklady v prospech mesta na pozemku KN-C pare. č. 3443/4 (k. 
ú. Žilina) spodné teleso miestnej komunikácie. Stavba bude obsahovať nosné podkladové 
vrstvy vrátane ochrannej vrstvy, obrubníky, dopravné značky, vodorovné dopravné značenie, 
kanalizáciu na odvedenie zrážkových vôd a všetky inžinierske siete potrebné pre projekt. 
Stavba bude pripravená na položenie krytu z asfaltových zmesí - obrusnej a ložnej.

4. Záväzok mesta Žilina v lehote najneskôr do 3 mesiacov od termínu, ktorý stavebník označí za 
konečný termín pripravenosti spodnej stavby, zrealizovať na svoje náklady na pozemku KN- 
C pare. č. 3443/4 (k. ú. Žilina) položenie krytu z asfaltových vrstiev, a to obrusnej (AC160 
hrúbky 50 mm) a ložnej vrstvy (AC22L hrúbky 60 mm) vrátane potrebného spojovacieho 
postreku.

MATERIÁL

Tento materiál sa predkladá v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina.

Žiadateľ Ing. Peter Behúň svojou žiadosťou o uzavretie zámennej zmluvy a o spoluprácu pri 
vybudovaní cestnej komunikácie oslovil mesto Žilina s tým, že na pozemkoch, ktoré vlastní, je 
plánovaná realizácia investično-stavebného projektu zo súkromných zdrojov, pričom sa naskytla 
možnosť lepšieho využitia daného územia v lokalite Kragujevskej ulice. Návrhom bolo riešenie, ktoré 
by prinieslo vybudovanie novej miestnej komunikácie s kruhovým objazdom, ktorá bude spojnicou 
ulíc Bratislavská a Kragujevská.

Predmetom zámeny sú novovytvorený pozemok vo vlastníctve mesta Žilina v k. ú. Žilina, pare. č. 
KN-C 5969/6, ostatná plocha o výmere 680 m2 v zmysle geometrického plánu č. 36442500 - 
122/2022, vyhotoveného spol. SYKO s.r.o. (IČO: 36 442 500) dňa 04.05.2022 a novovytvorený 
pozemok, pare. č. KN-C 3443/4, zastav, pl. a nádvorie o výmere 2082 m2, v zmysle geometrického 
plánu č. 36442500 - 32/2022, vyhotoveného spol. SYKO s.r.o. (IČO: 36 442 500) dňa 07.02.2022 vo 
vlastníctve žiadateľa Ing. Petra Behúňa. Výmera pozemku, ktorý touto zámenou mesto nadobudne je 
o viac ako 100 % väčšia než výmera pozemku, ktorý nadobudne žiadateľ, pričom žiadateľ nepožaduje 
od mesta finančný doplatok.



Touto zámenou sa vytvorí priestor na vybudovanie cestnej komunikácie s kruhovým objazdom na 
parcele KN-C 3443/4, ktorá prepojí ulice Kragujevská a Bratislavská. Pridanou hodnotou tejto 
zámeny je následný záväzok stavebníka, spoločnosti BP Žilina, s.r.o. vybudovať na vlastné náklady 
spodné teleso tejto miestnej komunikácie, ktorá bude už od počiatku jej výstavby vo vlastníctve mesta 
Žilina. Predpokladaná výška nákladov zo strany stavebníka je orientačne vyčíslená v sume 170.000 € 
+ DPH.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Druhá strana nemá voči mestu podlžnosti.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Po posúdení žiadosti UHA mesta Žilina nemá námietky voči zámene pozemkov.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, Oddelenie dopravy
Oddelenie dopravy OSVPaŽP nemá námietky voči zámene pozemkov.
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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.



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

1/

Uznesenie č.__12022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 10 rokov odo dňa jej účinnosti s občianskym 
združením Náruč - Pomoc deťom v kríze, so sídlom Zádubnie 56, 010 03 Žilina - Zádubnie, IČO 
36 138 665, na pozemky v k. ú. Zádubnie:
- pare. č. KN-C 498/2, záhrada o výmere 234 m2
- pare. č. KN-C 499, záhrada o výmere 266 m2
- pare. č. KN-C 500, zast. plocha a nádvorie o výmere 134 m2
za účelom voľnočasových, športových, terapeutických či iných oddychových a relaxačných aktivít 
pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, ktorým je v Detskom krízovom centre Náruč poskytovaná 
starostlivosť výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí podľa zákona 305/2005 Z. z. pobytovou 
formou, za cenu nájmu 1 €/celý predmet nájmu/rok, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9aods. 9písm. cjzákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že požadované pozemky sa nachádzajú v oplotenom areáli bývalej 
materskej školy v Zádubní, ktorá je žiadateľom využívaná od r. 1998 na verejno-prospešný účel, 
ktorým je výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí.

MATERIÁL

Občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze, so sídlom Zádubnie 56, 010 03 Žilina -
v

Zádubnie, ICO 36 138 665, požiadalo o prenájom pozemkov v k. ú. Zádubnie:
- pare. č. KN-C 498/2, záhrada o výmere 234 m2
- pare. č. KN-C 499, záhrada o výmere 266 m2
- pare. č. KN-C 500, zast. plocha a nádvorie o výmere 134 m2.

Uvedené pozemky sa nachádzajú v oplotenom areáli bývalej materskej školy v Zádubní, ktorá je 
žiadateľom využívaná od r. 1998 na verejno-prospešný účel, ktorým je výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí. Budovu bývalej Materskej školy v Zádubní aj s 
okolitým areálom žiadateľ zrekonštruoval a trvalo ich udržiava v užívaniaschopnom stave, nakoľko 
sa v ňom aktuálne nachádza Detské krízové centrum (ďalej len DKC) Náruč.



DKC Náruč je v zmysle zákona 305/2002 Z. z. Centrom pre deti a rodiny so špecializovaným 
programom zameraným na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. DKC má 24/7 
nepretržitú prevádzku a kapacitu 20 klientov (z toho 18 detí + 2 rodičia na pobyte s dieťaťom). Od 
roku 2000, kedy spustilo svoju prevádzku, tu našlo odbornú pomoc a dočasné bezpečné útočisko viac 
ako 675 detí a takmer 70 rodičov s deťmi v krízovej situácii. Deti tu nachádzajú prívetivé, akceptujúce 
prostredie, špecializovanú diagnostiku, kvalitnú terapeutickú starostlivosť a pedagogické vedenie 
cielene zamerané na posilnenie osobnosti detí a rozvoj ich životných zručností. Dlhodobá priemerná 
dĺžka pobytu dieťaťa v DKC Náruč je 9 mesiacov. Počas pobytu je vykonávaný pre deti celý rad 
opatrení sociálnoprávnej ochrany, ktoré zahŕňajú predovšetkým krízovú intervenciu, sociálnu a 
psychologickú diagnostiku, priamu starostlivosť o deti v rámci výchovnej činnosti, zabezpečenie 
školskej a zdravotnej starostlivosti. Základná odborná starostlivosť je doplnená o široký repertoár 
podporných programov zameraných na posilnenie detí a ich naštartovanie do normálneho života. V 
spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny občianske združenie hľadá pre deti možnosti, ako 
čo najlepšie vyriešiť ich situáciu, ideálne v súčinnosti s ich biologickými či náhradnými rodinami.

Žiadateľ ako občianske združenie poskytujúce verejnoprospešné služby má obmedzené zdroje 
financovania, ktoré sú prevažne účelovo určené na prevádzkovanie jeho činnosti a nie je v jeho 
aktuálnych možnostiach hradiť prípadný komerčný nájom, preto navrhuje nájom aspoň na obdobie 10 
rokov za symbolickú cenu 1 €/cely predmet nájmu/rok.

Využívanie požadovaných pozemkov by podstatne rozšírilo možnosti vhodne trávených 
voľnočasových, športových, terapeutických či iných oddychových a relaxačných aktivít pre týrané, 
zneužívané a zanedbávané deti, ktorým v DKC Náruč je poskytovaná starostlivosť výkonom opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí podľa zákona 305/2005 Z. z. pobytovou formou.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Po posúdení žiadosti UHA mesta Žilina nemá námietky voči dlhodobému prenájmu pozemkov p. č.
KN-C 498/2, 499 a 500 k. ú. Zádubnie.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 20.5.2022
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužitelné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.



NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou

1/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s Lesným a pasienkovým urbariátom Žilinská Lehota, 
pozemkové spoločenstvo, so sídlom: Žilinská Lehota 90, 010 01 Žilina, IČO: 42 351 499, ako 
prenajímateľom a mestom Žilina so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, IČO: 00 321 796 ako 
nájomcom na pozemok pare. č. KN-C 606/2, trvalý trávny porast o výmere 1275 m2, zapísaný na 
LV č. 294 v k. ú. Žilinská Lehota, za účelom vybudovania a prevádzky areálu detského ihriska za 
cenu nájmu vo výške 100 €/rok/celý predmet nájmu od začatia prác na realizácií projektu detského 
ihriska.

MATERIÁL

Predkladáme návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností v kat. území Žilinská Lehota vo vlastníctve 
podielnikov Lesného a pasienkového urbariátu spoločenstiev obce Žilinská Lehota, ktorý je 
vlastníkom i okolitých pozemkov (a to pare. č. KN-C 606/1, KN-C 635, KN-C 607, KN-C 605) za 
účelom vybudovania a prevádzky detského ihriska za navrhovanú výšku nájmu 100 €/rok/celý 
predmet nájmu.

Podmienky nájmu:
Nájomca zodpovedá za údržbu, správu a dodržiavanie podmienok prevádzky ihriska.
Nájomca je oprávnený vybudovať a prevádzkovať detské ihrisko.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina
UHA mesta Žilina nemá námietky voči prenájmu uvedenej nehnuteľnosti na daný účel.

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina, na jeho výdavkovú časť.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 19.5.2022
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/7)
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.



VECNÉ BREMENÁ
schvaľované nadpolovičnou väčšinou

1/

Uznesenie č.__12022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

L schváliť

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako povinným z vecného 
bremena, JINEX, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina, IČO 36 382 671, ako 
investorom stavby a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 
442 151, ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého 
pozemku pare. č. KN-C 5983/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu 85 m2, 
vyčísleného GP č. 1/2022 „diel 2“, uloženie inžinierskej siete - VN prípojky, 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 „13061 - Žilina - M. Rázusa: VN prípojka 
pre TS Jinex“, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom č. 078-2022 v hodnote 645,92 
€.

MATERIÁL

Dňa 29.04.2021 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 93/2021 o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby, a to medzi mestom Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena, 
JINEX, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina, IČO 36 382 671, ako investorom 
stavby a Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ako budúcim 
oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. 
KN-C 5983/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu 54 m2 uloženie inžinierskej siete
- VN prípojky v rámci stavby „13061 - Žilina - M. Rázusa: VN prípojka pre TS Jinex“.

Investor stavby požiadal o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle porealizačného 
geometrického plánu č. 1/2022, vyhotoveného Ing. Jozefom Pažickým, Brodno 68, 010 14 Žilina, 
IČO 33 857 245, ktorým je rozsah vecného bremena určený nasledovne:
- pozemok pare. č. KN-C 5983/1, zast. plocha a nádv. v k. ú. Žilina v rozsahu 85 m2 („diel 2“ GP).

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný znalecký posudok 
č. 078-2022 Ing. Michalom Derkitsom, Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina, vo výške 645,92 € 
(jednotková hodnota 7,60 €/m2).
Znalecký posudok bol dodaný investorom stavby.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 3.5.2022
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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

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku pare. č. KN-C 
3256/5 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 6602, ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 6016 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 9/2022 
„diel 1“ v rozsahu 174 m2 strpieť právo prechodu a prejazdu, uloženie inžinierskych sietí - 
elektroprípojky, dátového napojenia autoumyvárne, napojenia areálového osvetlenia, vodovodnej 
prípojky, 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 rámci stavby „JETWASH - Žilina, Kysucká cesta“, za jednorazovú 
odplatu určenú znaleckým posudkom č. 59/2021 v celkovej hodnote 5 021,08 €.

MATERIÁL

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832, požiadala 
o zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku pare. č. KN-C 
3256/5 v k. ú. Žilina (LV č. 6602), spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. 
č. KN-C 6016 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 9/2022 „diel 1“, vypracovaného GKK - geodetická služba, 
s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, strpieť v rozsahu 174 m2 právo prechodu a prejazdu, uloženie 
inžinierskych sietí - elektroprípojky, dátové napojenia autoumyvárne, napojenie areálového 
osvetlenia a vodovodná prípojka v rámci stavby „JETWASH - Žilina, Kysucká cesta“

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký posudok č. 59/2021 Ing. Igorom Kropáčom dňa 24.01.2022, pričom odplata za 174 m2 
predstavuje 5 021,08 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 28,86 €/m2).
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
K projektovej dokumentácii „JETWASH - Žilina, Kysucká cesta“, stupeň DSP (Aproving s.r.o., 
Rimavská Sobota, Ing. Roman Vaľo, 02/2020), ktorá rieši prevádzkové rozšírenie jestvujúcej 
CSPH SLOVNAFT o dva boxy samoobslužnej autoumyvárne s technickým príslušenstvom, vydal 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina listom č. 2364/2021-7689/2021-ÚHA-DUD zo dňa 
01.03.2021 kladné stanovisko.
V žiadosti predložené riešenie prístupovej komunikácie a GP vychádzajú z tejto dokumentácie.
Na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nemá námietky voči:
- umiestneniu prístupovej komunikácie ako aj inžinierskych sietí (stavba) na pozemok p.č. KN-C 

6016
- zriadeniu vecného bremena na časť uvedenej parcely pod Stavbou v zmysle GP č. 55/2021.

V rámci uzavretia zmluvy odporúča požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania 
sietí v digitálnej forme mestu Žilina.
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Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy súhlasí so 
zriadením vecného bremena. V rámci uzavretia zmluvy požaduje predložiť porealizačné zameranie 
trasovania sietí v digitálnej forme a požiadať ich o vydanie určenia dopravného značenia ako orgán 
miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (príslušný cestný správny 
orgán).

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 20.5.2022
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Uznesenie č.__12022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov pare. č. KN-C 
5660/16 a pare. č. KN-C 5660/17 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 7983, ako oprávneného z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov:
- pare. č. KN-E 2685/201, orná pôda v k. ú. Žilina - v zmysle GP č. 81/2021 „diel 1“ (totožný

s novovytvoreným pozemkom pare. č. KN-C 5813/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 83 m2)
- pare. č. KN-E 5531/1, orná pôda v k. ú. Žilina - v zmysle GP č. 81/2021 „diel 2“ (totožný 

s novovytvoreným pozemkom pare. č. KN-C 5531/109, orná pôda o výmere 126 m2)
strpieť právo vstupu, prechodu a prejazdu za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom č. 
63/2022 v celkovej hodnote 5 760,78 €, ktorá bola zvýšená o náklady za vypracovanie ZP vo výške 
223 €.

MATERIÁL

Spoločnosť STREICHER SK, a. s., Hruštiny 602, 010 01 Žilina, IČO 36 425 851, požiadala 
o zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov pare. č. KN-C 
5660/16 a pare. č. KN-C 5660/17 v k. ú. Žilina (LV č. 7983), spočívajúceho v povinnosti vlastníka 
zaťažených pozemkov:
- pare. č. KN-E 2685/201, orná pôda v k. ú. Žilina - v zmysle GP č. 81/2021 „diel 1“ (totožný

s novovytvoreným pozemkom pare. č. KN-C 5813/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 83 m2)
- pare. č. KN-E 5531/1, orná pôda v k. ú. Žilina - v zmysle GP č. 81/2021 „diel 2“ (totožný 

s novovytvoreným pozemkom pare. č. KN-C 5531/109, orná pôda o výmere 126 m2),
vypracovaného SLOVPRODUKT s.r.o., Republiky 7, 010 01 Žilina, IČO 46 673 725, strpieť právo 
vstupu, prechodu a prejazdu.

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký posudok č. 63/2022 Ing. Adriánom Bukovcom zo dňa 11.05.2022 v celkovej hodnote 
5 537,78 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 26,50 €/m2). Náklady za vypracovanie ZP 
predstavujú 223 €.
Celková čiastka k úhrade: 5 760,78 €.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku p. č. KN-C 5531/109 a 5813/8 v k. ú. Žilina.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy nemá 
námietky k zriadeniu vecného bremena.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 5.5.2022

Parcela registra E, 2685/201
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Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov pare. č. KN-C 
5344/47 a pare. č. KN-C 5344/58 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 1358, ako oprávneného z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého novovytvoreného pozemku pare. č. KN- 
C 5344/135, zast. plocha a nádvorie o výmere 409 m2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 47355140-4/2022 
strpieť právo prechodu a prejazdu za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom č. 63/2022 
v celkovej hodnote 1 960,94 €.

MATERIÁL

JUDr. Bohumil Novák, bytom 9. mája č. 3, 974 01 Banská Bystrica, požiadal o zriadenie vecného 
bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov pare. č. KN-C 5344/47 a pare. č. 
KN-C 5344/58 v k. ú. Žilina (LV č. 1358), spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého 
novovytvoreného pozemku pare. č. KN-C 5344/135, zast. plocha a nádvorie o výmere 409 m2 v k. ú. 
Žilina v zmysle GP č. 47355140-4/2022, vyhotoveného Ing. Ján Sýkora - GEODET, Kľače 123, 013 
19 Kľače, ICO 47 355 140, strpieť právo státia, prechodu a prejazdu.

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký posudok č. 63/2022 Ing. Pavlom Raškom dňa 11.04.2022 v celkovej hodnote 1 960,94 € 
(jednotková hodnota odplaty pozemku: 4,79 €/m2).
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok sa nachádza na sídlisku Vlčince I v severozápadnej časti súboru átriových 
rodinných domov. Cez pozemok vedie príjazd ku garáži, ktorá je súčasťou rodinného domu žiadateľa. 
Podľa Vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, ako aj podľa 
UPN-M Žilina v platnom znení má byť parkovacie stojisko umiestnené na pozemku stavby.

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči zriadeniu vecného bremena prechodu a 
prejazdu, nesúhlasíme však so zriadením vecného bremena státia na časti pozemku p. č. KN-C 
5344/84 k. ú. Žilina a odporúčame žiadateľovi túto otázku riešiť na vlastnom pozemku rodinného 
domu.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy súhlasí so 
zriadením vecného bremena za účelom prechodu a prejazdu.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať ien 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 zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako povinným z vecného 
bremena, spoločnosťou Peat, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 1, 010 01 Žilina, IČO 46 750 924, ako 
investorom stavby a spoločnosťou Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 
010 57 Žilina, IČO 36 672 297, ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-E 941, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Strážov strpieť 
v rozsahu 348 m2 v zmysle GP č. 33742693-10/2022 „diel 1“ uloženie inžinierskej siete - rozšírenie 
verejného vodovodu, priznanie ochranného pásma a v práve vstupu a prístupu na predmetný pozemok 
(pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, opravy a kontroly v rámci 
stavby "Sporthotel Žilina - rozšírenie verejného vodovodu“ za jednorazovú odplatu určenú 
znaleckým posudkom č. .../2022 vo výške ... €.

MATERIÁL

v v

Spoločnosť Peat, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 1, 010 01 Žilina, ICO 46 750 924, požiadala 
o zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. 
KN-E 941, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Strážov strpieť v rozsahu 348 m2 v zmysle GP č. 33742693- 
10/2022 „diel 1“, vyhotoveného Ing. Beátou Švábovou - GEA, Radlinského 21, 010 01 Žilina, IČO 
33 742 693, uloženie inžinierskej siete - rozšírenie verejného vodovodu, a to v prospech tretej osoby
- Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO 36 672 297.

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný znalecký posudok 
č. .../2022 Ing. Adriánom Bukovcom v celkovej hodnote ... € (jednotková hodnota: ... €/m2). 
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Rozšírenie verejného vodovodu nie je v rozpore s ÚPN-M Žilina v platnom znení a so základnou 
koncepciou rozvoja mesta. UHA mesta Žilina so zriadením vecného bremena za účelom rozšírenia 
verejného vodovodu súhlasí.
V rámci uzavretia zmluvy odporúča požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania sietí 
v digitálnej forme mestu Žilina.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy súhlasí so 
zriadením vecného bremena v práve uloženia IS - rozšírenie verejného vodovodu na pozemku p. č. 
KN-E 941 v k. ú. Strážov.

V prípade križovania miestnych komunikácií pri realizácii žiadame práce realizovať výlučne len 
pretlakom, len v odôvodnených prípadoch (t. j. existencia IS, resp. iné technické príčiny) súhlasíme 
s prekopaním.
- Konečné povrchové úpravy chodníkov poškodených výkopovými prácami žiadame vykonať v celej 

šírke chodníka,
- konečné povrchové úpravy komunikácií poškodených výkopovými prácami žiadame vykonať v 

šírke celého jazdného pruhu.
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Investor je povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej 
komunikácie, tzv. rozkopové povolenie. Presný rozsah konečných povrchových úprav bude určený 
obhliadkou priamo v teréne na základe vydaného rozkopového povolenia.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností - bytov 
bytového domu na ul. Veľká Okružná súp. č. 1293, vchody č. 12, 14 a Fedora Ruppeldta súp. č. 1293, 
vchody č. 8, 10, postavenom na pozemku pare. č. KN-C 1245/2 v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 
6400, ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku mesto 
Žilina strpieť výstavbu balkónov a ich užívanie nad časťou pare. č. KN-C 1245/1 v k. ú. Žilina, 
špecifikovanou GP č. 13/2022 zo dňa 08. 02. 2022 vo výmere 45 m2 za jednorazovú odplatu určenú 
znaleckým posudkom č. 30/2022 v celkovej hodnote 880,67 €.

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. schváliť

MATERIÁL

Vlastníci bytov bytového domu na ul. Veľká Okružná súp. č. 1293, vchody č. 12,14 a Fedora 
Ruppeldta súp. č. 1293, vchody č. 8, 10 v Žiline, postavenom na pozemku pare. č. KN-C 1245/2 
v k. ú. Žilina, zapísaní na L V č. 6400, zastúpení správcom SBD Hájik, družstvo požiadali z dôvodu 
výstavby a užívania balkónov v rámci stavby: „Obnova bytovej budovy“ o zriadenie vecného 
bremena „in rem“ na časť mestského pozemku pare. č. KN-C 1245/1 v k. ú. Žilina vo výmere 45 m2, 
definovanú geometrickým plánom č. 13/2022 zo dňa 08. 02. 2022, vypracovaným spoločnosťou 
GEOZA, s. r. o., Krivánska 977/5, 013 03 Varín.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky so zriadením predmetného vecného 
bremena (vyjadrenie č. 5986/2022-118927/2022-ÚHA-DUD zo dňa 12. 04. 2022).

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný znalecký posudok 
č. 30/2022 Ing. Adriána Bukovca, vyhotovený na náklady vlastníkov bytov v celkovej čiastke 880,67 
€.

Žiadatelia nemajú 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 medzi mestom Žilina ako 
budúcim povinným z vecného bremena a GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 
Trenčín, ICO 45 425 183, ako investorom stavby „Nabíjacia stanica a prípojka pre Hotel Holiday 
Inn“, a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku pare. č. KN-C 3274/1 v k. ú. Žilina, 
zap. na LV č. 7032, ako budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti 
vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 3273/1 v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu cca 1,9 m2 
uloženie inžinierskej siete - elektrickej prípojky pre nabíjaciu stanicu AC 2x22kW 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 GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín, IČO 45 425 183, ako
investor stavby „Nabíjacia stanica a prípojka pre Hotel Holiday Inn“,požiadala o uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka 
zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 3273/1 v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu cca 1,9 m2 uloženie 
inžinierskej siete - elektrickej prípojky pre nabíjaciu stanicu AC 2x22kW na parkovisku Hotela 
Holiday Inn, a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku pare. č. KN-C 3274/1 v k. ú. 
Žilina (LV č. 7032), ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Distribučná spoločnosť stanovila bod pripojenia pre nabíjaciu stanicu AC 2x22kW na parkovisku 
Hotela Holiday Inn. Elektrickú prípojku z predmetnej RIS umiestnenej na pozemku KN-C p. č. 
3273/2 je potrebné uložiť aj cez pozemok mesta na p. č. KN-C 3273/1 k. ú. Žilina vo vlastníctve 
mesta.
K projektovej dokumentácií a voči zriadeniu vecného bremena na pozemku p. č. KN-C 3273/1 k. ú. 
Žilina UHA mesta nemá námietky.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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LEGENDA :
NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KABEL AYKY-J 4x70, dĺžka - 9 m
V CHRÁNIČKE FXKVR d - 63mm, dĺžka = 7 m

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL CYKY-J S x 16, dĺžka = 6 m
V CHRÁNIČKE FXKVR d = 50rnm, dĺžka = 3 m

ZEMNIACA PÁSOVINA FeZn 30/4mm dĺžka = 10 m 

EXISTUJÚCA RIS "Kysucká 2/B" V MAJETKU SSD 

NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ REP 63A/3

NAVRHOVANÁ NABÍJACIA STANICA AC 2x22kW 

ZEMNIACA DOSKA ZD02, PRIPOJENÁ DO REP/NS

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411 

-Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Základná izolácia živých časti ,
- A.2 Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche (ochrana pre nepriamym dotykom):
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
- Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2 

Doplnková ochrana čl. 415:
- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1

------ w/jy--------------------------------- VYPRACOVAL: BRANISLAV DADO INVESTOR: NÁZOV PROJEKTU: NÁZOV ČASTI: POČET LISTOV-
Jmw ) DÁTUM: 01/2022 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA. SITUÁCIA ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY A VÝKRES V'
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Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

1. schváliť

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako 
budúcim povinným z vecného bremena a Žilinským samosprávnym krajom, Ul. Komenského 48, 011 
09 Žilina, ICO 37 808 427, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré bude spočívať v 
povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov
- pare. č. KN-C 1577/2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina
- pare. č. KN-C 5956, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina
strpieť v rozsahu cca 41,68 m2 uloženie inžinierskej siete - vodovodnej prípojky pre existujúci objekt 
na pozemku pare. č. KN-C 1573/4 v k. ú. Žilina, nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy 
podnikania na ulici Sasinkova v Žiline, 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.
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.__/2022

MATERIÁL

Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37 808 427, požiadal 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v 
povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov pare. č. KN-C 1577/2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. 
Žilina a pare. č. KN-C 5956, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, strpieť v rozsahu cca 41,68 m2 
uloženie inžinierskej siete - vodovodnej prípojky pre existujúci objekt na pozemku pare. č. KN-C 
1573/4 v k. ú. Žilina, nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy podnikania na ulici Sasinkova 
v Žiline

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku pare. č. KN-C 5765/2 v k. ú. Žilina a v rámci uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena 
odporúča požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania inžinierskych sietí v digitálnej 
forme mestu Žilina.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy súhlasí so 
zriadením vecného bremena za účelom vybudovania vodovodnej prípojky pre existujúci objekt 
v areáli SOS podnikania na ul. Sasinkova.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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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 3072/4 a pare. č. KN-C 3272/3 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 9772, 
ako budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka 
zaťažených pozemkov v k. ú. Žilina:
- pare. č. KN-C 3031/1 v rozsahu cca 45 m2
- pare. č. KN-C 3035/56 v rozsahu cca 95 m2
- pare. č. KN-C 7803 v rozsahu cca 24,5 m2
- pare. č. KN-C 7801 v rozsahu cca 371,15 m2
strpieť uloženie inžinierskych sietí - vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky, 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.__/2022

MATERIÁL

Mgr. Peter Cabadaj, Brehy 672/71, 013 05 Belá, požiadal v rámci stavby „Objekt maloobchodnej 
predajne s kancelárskymi priestormi služieb a zamestnaneckými bytmi a IBV“ o uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku 
pare. č. KN-C 3072/4 a pare. č. KN-C 3272/3 v k. ú. Žilina (LV č. 9772), ktoré bude spočívať v 
povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov pare. č. KN-C 3031/1, KN-C 3035/56, KN-C 7803 a KN- 
C 7801 v k. ú. Žilina strpieť uloženie inžinierskych sietí - vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej 
prípojky spolu v rozsahu cca 535,65 m2.

Mgr. Peter Cabadaj žiada o zriadenie bezodplatného vecného bremena, a to z dôvodu, že v zmysle 
Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince - Vodné dielo) - 
II. úsek vrátane obslužnej komunikácie č. 701/2019 zo dňa 19.12.2019 vysporiadal pozemky pare. č. 
KN-E 2337/204 a pare. č. KN-C 3035/49 v k. ú. Žilina za odmenu 1 €.

Odbor právny majetkový a VO
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 268/2019 zo dňa 02.12.2019 bolo schválené 
uzatvorenie Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince - 
Vodné dielo) - II. úsek vrátane obslužnej komunikácie medzi mestom Žilina a Mgr. Petrom 
Cabadaj om.

34



V zmysle čl. I ods. 2 Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9 
(Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek vrátane obslužnej komunikácie č. 701/2019 zo dňa 19.12.2019 sa 
Mgr. Peter Cabadaj zaviazal zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pare. č. KN-E 
2337/204, orná pôda o výmere 365 m2 a pare. č. KN-C 3035/49, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 915 m2 v k. ú. Žilina za odmenu 1 € a následne tieto pozemky odpredať mestu Žilina za 
cenu 1 €.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 17/2021 zo dňa 25.02.2021, bod III. schválilo 
„ zriadenie bezodplatného vecného bremena „ in rem “ medzi Mestom Žilina ako povinným z vecného 
bremena a Mgr. Petrom Cabadajôm, trvale bytom Brehy 672/71, 013 05, ktoré bude spočívať v 
povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov, pare. č. KN-E 2337/204, orná pôda o výmere 365 m2, 
zapísanej na LV č. 10750, kat. úz. Žilina a pare. č. KN-C 3035/49, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 915 m2, zapísanej na LV č. 8184, kat. úz. Žilina trpieť právo uloženia, údržby, rekonštrukcie 
a opravy inžinierskych sietí a trpieť právo vstupu, prechodu a prejazdu v prospech oprávneného z 
vecného bremena, ktorým je každodobý vlastník pozemkov, pare. č. KN-C 3072/3, 3072/4, 30 72/6, 
30 72/5, 30 72/1, 30 73/4, 3073/1 nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina. “

Nakoľko v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 17/2021 zo dňa 25.02.2021 je 
možné bezodplatné vecné bremeno zriadiť na pozemky KN-E 2337/204 a KN-C 3035/49 v k. ú. 
Žilina, odbor právny, majetkový a verejného obstarávania odporúča zriadiť vecné bremeno na 
požadované pozemky za jednorazovú odplatu podľa znaleckého posudku.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá 
námietky voči zriadeniu vecného bremena s podmienkou, že:
- navrhovaná PRI S skriňa bude umiestnená na pozemku investora v rámci oplotenia, nie na 

mestskom pozemku,
- nová zemná elektrická prípojka NN bude vedená po východnej hranici p. č. KN-C 7801 k. ú. 

Žilina, v súbehu s jestvujúcim chodníkom.
V rámci uzavretia zmluvy odporúčame požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania 
sietí v digitálnej forme mestu Žilina.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy súhlasí za 
podmienky, že PRIS skriňa nebude zasahovať do existujúceho chodníka (pozemku mesta) a bude 
súčasťou pozemku investora.
V prípade križovania miestnych komunikácií pri realizácii uloženia sietí žiadame práce realizovať výlučne 
len pretlakom, len v odôvodnených prípadoch (t. j. existencia IS, resp. iné technické príčiny) súhlasíme s 
prekopaním.
- Konečné povrchové úpravy chodníkov poškodených výkopovými prácami žiadame vykonať v celej šírke 
chodníka,
- konečné povrchové úpravy komunikácií poškodených výkopovými prácami žiadame vykonať v šírke 
celého jazdného pruhu.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Meranie a grafické znázornenie je ien 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.





OSTATNÉ

1/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť

bezodplatné nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku vo verejnom záujme, ktorý je vedený vo 
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, 817 15 
Bratislava, ICO: 17335345 ako převodců v prospech mesta Žilina so sídlom Námestie obetí 
komunizmu 1, IČO: 00 321 796 ako nadobúdateľa, a to pozemok pare. č. KN-C 3234/14, trvalý 
trávny porast o výmere 41 739 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4999 v k. ú. Žilina, nakoľko sa 
jedná o pozemok, na ktorom môže byť vybudovaná verejnoprospešná stavba.

MATERIÁL

Predkladáme návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku vo 
verejnom záujme v kat. území Žilina vo vlastníctve SR- SPF v prospech mesta Žilina. Prevodca 
ako správca prevádzaného pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky má v správe prevádzaný 
pozemok podľa § 16 ods. 1 pís. a) zákona č. 180/1995 Z. z. a v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 
330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov je oprávnený ho bezodplatne previesť do vlastníctva 
nadobúdateľa, nakoľko sa v zmysle platného územného plánu mesta Žilina jedná o záujmové územie 
v severovýchodnej časti Žiliny v lokalite Sihoť, kde môže byť umiestnená verejnoprospešná stavba.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina
UHA mesta Žilina súhlasí s nadobudnutím pozemku bezodplatným prevodom v prospech mesta 
Žilina.

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina, na jeho výdavkovú časť.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 20.5.2022

Parcela registra C, 3234/14
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

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.



2/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I schváliť

bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku - podielu 2/16 na parcele EKN 170/2, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 581 m2 v k. ú. Bánová, zapísaná na LV č. 3629, ktorá je súčasťou areálu 
Základnej školy s materskou školou na ul. Do Stošky, Bánová a tiež sa nachádza pod časťou ul. 
Osvety a ul. Družstevná a podielu 2/16 na parcele EKN 170/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
30 m2 v k. ú. Bánová, zapísaná na LV č. 3204, ktorá sa nachádza pod ul. Oslobodenia, uzatvorením 
dohody o urovnaní s aktuálnym vlastníkom, Viera Jamborová, r. Drábiková, Karola Kmeťku 3165/7, 
010 08 Žilina, alebo jej právnym nástupcom, resp. v prípade scudzenia tohoto nehnuteľného majetku 
s jeho novým vlastníkom.

MATERIÁL

Nakoľko z historických listín vyplynulo, že mesto Žilina by malo byť vlastníkom pozemkov, 
nachádzajúcich sa v kat. území Bánová, v školskom areáli Základnej školy s Materskou školou na ul. 
Do Stošky, a tiež pod ul. Osvety, z dôvodu urýchlenia zdĺhavého majetkovoprávneho vysporiadania 
záujmového prostredia pristúpilo mesto Žilina k postupnému uzatváraniu dohôd o urovnaní 
s osobami, ktoré sú v súčasnosti evidované ako vlastníci týchto pozemkov v katastri nehnuteľností.

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 15.04.2019 bolo prijaté uznesenie č. 105/2019, 
ktorého platnosť bola predĺžená na 3 roky. Uvedeným uznesením mestské zastupiteľstvo schválilo 
bezodplatné nadobúdanie nehnuteľného majetku - podielov na pozemkoch v k. ú. Bánová od šiestich 
vtedajších vlastníkov. Počas platnosti uznesenia sa podarilo uzatvoriť dohody o urovnaní s piatimi 
vlastníkmi, v riešení ešte ostal podiel Viery Jamborovej. Z dôvodu skončenia platnosti tohto 
uznesenia predkladáme na schválenie nové uznesenie, ktorým by malo byť schválené nadobudnutie 
posledných podielov na nehnuteľnosti z pôvodného uznesenia MZ.

Podľa čl. 6 ods. 4 VZN č. 21/2009 upravujúceho zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Žilina v znení neskorších predpisov nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha 
vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Predkladaný materiál je vo verejnom záujme, v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na rozpočet.
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3/

Uznesenie č.__/2022

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

1 schváliť

prevzatie a nadobudnutie nehnuteľného majetku pod názvom stavebný objekt SO 301-00 
protihluková stena pri škole, ktorá sa nachádza pri Základnej škole s materskou školou, Ulica sv. 
Gorazda 1, Žilina, ktorá bola vybudovaná ako vyvolaná investícia stavebníkom Slovenská správa 
ciest, investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, Žilina, v rámci verejnej práce 
„Diaľničný privádzač Ľavobrežná II. etapa - Košická“, na vlastné náklady, od investora a vlastníka 
stavby Slovenská republika - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava do vlastníctva 
mesta Žilina v zmysle § 18 ods. 13 Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v aktuálnom znení.

MATERIÁL

Po vybudovaní protihlukovej steny bol medzi SSC IVSC Žilina a mestom Žilina podpísaný 
preberací protokol zo dňa 27.10.2003, nedošlo však k následnému zmluvnému odovzdaniu a 
prevzatiu, v dôsledku čoho neskôr vznikla pochybnosť o tom, ktorý subjekt je vlastníkom tohto 
stavebného objektu a kto je jeho správcom. Vybudovaná protihluková stena časom začala chátrať, 
najmä v dôsledku vandalizmu. Nakoľko sa protihluková stena nachádza v areáli školy, riaditeľ školy 
upozorňoval na jej nevyhovujúci stav v obave o zdravie žiakov školy a detí v materskej škole. SSC 
IVSC Žilina po získaní finančných prostriedkov na opravu protihlukovej steny apo viacerých 
žiadostiach a výzvach zo strany mesta Žilina zrealizovala v mesiaci 12/2021 výmenu dreveného 
obkladu a ochranný náter vymenených drevených častí.

Na základe preskúmania existujúcich listín a tiež vyjadrení mesta Žilina a SSC bolo ustálené, že 
vlastníkom stavebného objektu je SSC, pričom naďalej ostáva sporná správa tohto objektu. 
V minulosti totiž existovala vôľa SSC previesť vlastníctvo a správu tohto objektu na mesto Žilina, 
avšak neurčitosť a neúplnosť v minulosti vykonaných právnych úkonov spôsobila, že vlastnícke 
právo k tomuto objektu dnes svedčí stále SSC a tiež správa stavebného objektu neprešla na mesto 
Žilina.

Z dôvodu majetkovo - právneho usporiadania stavby, za účelom zefektívnenia jej správy, dnes 
mesto Žilina aj SSC majú vôľu vykonať právne úkony, ktoré skutočne spôsobia prevod vlastníctva 
aj správy stavebného objektu na mesto Žilina.

Následne mesto Žilina má v úmysle odovzdať stavebný objekt SO 301-00 protihluková stena pri 
škole do správy Základnej škole s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina, v ktorej areáli sa 
stavebný objekt nachádza.

Podľa čl. 6 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina nadobúdanie 
vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Predkladaný materiál je vo verejnom záujme, v súlade so Štatútom Mesta Žilina a právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a nemá negatívny dopad na rozpočet.
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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/
SVS- inžiniering, s. r. o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj časti pozemku 
pare. č. KN-E 9032/1 v k. ú. Žilina o výmere 244 m2 za účelom vybudovania parkoviska.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Dôvodom žiadosti je zámer vybudovania parkovísk pre návštevníkov spoločnosti, nakoľko jestvujúce 
parkoviská pred objektom spoločnosti nepostačujú.
Predmetný pozemok, ktorý sa nachádza na Oravskej ulici pred areálom spoločnosti SeVaK, a.s., 
Žilina, je súčasťou ulice (juhovýchodná časť) a sprievodnej zelene tejto ulice.
Riešenie potrieb parkovania fyzických a právnických osôb formou odpredaja je neprijateľné riešenie 
uprednostňujúce konkrétneho žiadateľa na úkor verejného priestoru, zelene a užívateľov tejto časti 
mesta. Takýto postup by bol nesystémovým riešením odstavných a parkovacích miest mimo 
základných organizačných väzieb v území, ktoré nerieši otázku parkovania v meste, ale rieši 
konkrétny súkromný záujem.
Toto riešenie je neprijateľné okrem iného aj z pohľadu drobenia ucelených mestských pozemkov a 
ich následnej údržby, prípadne ďalšieho možného využitia.
Mesto Žilina má rozpracovanú dopravnú politiku mesta, v rámci ktorej bude riešené odstavovanie a 
parkovanie motorových vozidiel pre celé územie mesta.
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom pozemku p. 
č. KN-C 5826/16 k. ú. Žilina (244 m2), vytvoreného GP č. 7/2022 odčlenením z p. č. KN-E 9032/1 
k. ú. Žilina za účelom vybudovania parkovísk pre návštevníkov spoločnosti.

2/
v

Eva Holdošová, Veľká okružná 9, 010 01 Žilina - žiadosť o odkúpenie časti pozemku pare. č. KN- 
C 1258/23 v k. ú. Žilina o rozmeroch cca 16 m2. Žiadateľka je vlastníčkou susedného pozemku pare. 
č. KN-C 1258/6 v k. ú. Žilina a zároveň na ňom postavenej garáže a požadovaný pozemok má záujem 
odkúpiť z dôvodu, že sa na ňom zhromažďuje odpad rôzneho druhu, hlodavce a taktiež je využívaný 
na venčenie psov. Pozemok vypratáva každoročne na vlastné náklady a jeho kúpou by ho zveľadila 
nasadením okrasných rastlín a vybudovaním oddychovej zóny.
r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, ktorý je súčasťou uceleného mestského pozemku, sa nachádza vo vnútrobloku 
bytového domu na ul. Veľká okružná.
UHA mesta Žilina nemá námietky voči využívaniu časti mestského pozemku na zeleň, nesúhlasí však 
s drobením a odpredávaním časti vnútrobloku bytového domu konkrétnym osobám.
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti 
pozemku p. č. KN-C 1258/23 k. ú. Žilina.
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3/
Andrej Kramár, M. R. Štefánika 832/6, 010 01 Žilina - žiadosť o kúpu garáže č. 462, 
nachádzajúcej sa vo dvore ul. J. Milca, a to aj s pozemkom pare. č. KN-C 1974/6, zast. plocha 
a nádvorie o výmere 17 m2, na ktorom sa garáž nachádza.

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania:
Nakoľko sa predmetná garáž nenachádza v evidencii majetku mesta Žilina, nie je možné žiadosti 
vyhovieť.

4/
Katarína Janoušová, Cesta na záhumnie 237/6, 010 03 Žilina - Budatín - žiadosť 
o prenájom/vecné bremeno častí pozemku pare. č. KN-C 961/4 v k. ú. Budatín, spolu o výmere 11 
m2, z dôvodu, že žiadané časti pozemku susedia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky, na hranici 
ktorých je vybudované oplotenie a stavba prístrešku pre automobil.

Pôvodná žiadosť o odkúpenie predmetného pozemku bola zamietnutá z dôvodu nesúhlasného 
stanoviska UHA mesta Žilina (informácia o zamietnutej žiadosti bola uvedená v bode č. 5 
informatívnej správy o zamietnutých žiadostiach, ktorá bola predkladaná ako súčasť materiálu 
„Nakladanie s majetkom mesta“ na zasadnutie MZ, ktoré sa konalo dňa 27.04.2021).

Dňa 13.12.2021 bol zámer odpredať predmetný pozemok predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva ako poslanecký návrh p. poslanca JUDr. Jozefa Augustína, PhD. MZ hlasovaním 
neprijalo platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých 
poslancov.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Žiadateľka je vlastníčkou RD na susednom pozemku p. č. KN-C 411 k.ú. Budatín. Pri geodetickom 
zameraní pre potrebu kolaudácie prestavby a prístavby RD na uvedenom pozemku zistila, že stavba 
prístrešku pre auto a oplotenie presahujú do mestského pozemku - ulice Cesta na záhumnie.

Mestský pozemok p. č. KN-C 961/4 k. ú. Budatín je súčasťou miestnej obslužnej komunikácie - 
ulice Cesta na záhumnie, ktorá podľa UPN-M Žilina sprístupňuje Záhradkársku osadu Budatín - 
Pod vodojemom a rozvojové plochy IBV v lokalite Medzilužie.

Realizáciou oplotenia a prístrešku pre auto došlo k zúženiu hlavného dopravného priestoru 
komunikácie medzi priľahlou zástavbou na cca 3 m. Takto zúžená ulica nespĺňala normou 
stanovené šířkové parametre jednopruhovej miestnej komunikácie funkčnej triedy C3 a kategórie 
MOK.

K odpredaju uvedeného pozemku vydal ÚHA dňa 22.02.2021 listom č.2376/2021-6862/2021- 
UHA-DUD zamietavé stanovisko.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného, Útvar hlavného architekta mesta Žilina 
neodporúča prenájom/vecné bremeno na časť pozemku parcelné číslo KN-C 961/4 k. ú. Budatín.

Po premietnutí geodetického zamerania do ortofotomapy sa nám javí, že zameranie nezahŕňa celý 
zabratý - oplotený mestský pozemok.
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5/
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., Bordová 4, 010 03 Žilina - žiadosť o prenájom pozemku 
pare. č. KN-C 6427 v k. ú. Žilina pod garážou (bez súp. čísla), ktorú žiadateľ užíva v dobrej viere, 
že je to dedičstvo po jeho tete Vlastě Piovarčiovej. Až pri legalizácií predmetnej garáže zistil, že 
jeho dedičstvo sa viaže na neexistujúcu garáž na pozemku pare. č. KN-C 6340 v k. ú. Žilina. Podľa 
názoru žiadateľa, ešte za života jeho tety mohla zrejme nastať nejaká zámena garáží, keď sa stavala 
Rajecká cesta a garáž na pare. č. KN-C 6340 bola zbúraná. Ako žiadateľ ďalej sám uvádza, je to 
len jeho domnienka a nemá k tomu žiaden relevantný doklad.

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania:
Nakoľko mesto Žilina prenajíma/odpredáva pozemky pod garážami výhradne vlastníkom garáží a 
doložené doklady žiadateľa nepreukazujú jeho vlastníctvo ku garáži, postavenej na pozemku pare. 
č. KN-C 6427 v k. ú. Žilina, žiadosť bola vybavená so zamietavým stanoviskom.

6/ v
Ing. Tibor Baranec, Klimovské 27, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj časti pozemku pare. č. 
KN-E 3095/2 v k. ú. Trnové o výmere 100 m2 (v zmysle GP pare. č. KN-C 1473/19) a časti 
pozemku pare. č. KN-C 1364/1 v k. ú. Trnové o výmere 173 m2 (v zmysle GP pare. č. KN-C 
1364/21). Ako dôvod žiadosti uvádza, že sa o pozemky dlhodobo stará a kosí ich a je vlastníkom 
susedného pozemku.
r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Novovytvorený pozemok p.č. KN-C 1473/19 k. ú. Trnové, na ktorom je v súčasnosti zriadená 
odstavná plocha zo zámkovej dlažby, je súčasťou uceleného mestského pozemku - ulice Klimovské. 
Delenie - drobenie mestských pozemkov medzi viacerých vlastníkov značne obmedzuje jeho 
následnú údržbu a možné využitie v budúcnosti (šířkové usporiadanie komunikácie, peší chodník, 
cyklochodník ...).
Časť pozemku p. č. KN-C 1364/1 k. ú. Trnové sa nachádza medzi nehnuteľnosťami - pozemkami 
viacerých vlastníkov; na pozemku sú už v súčasnosti postavené, respektíve zasahujú do neho rôzne 
objekty. Odpredajom novovytvorenej parcely č. KN-C 1364/21 k. ú. Trnové by došlo k vytvoreniu 
pre mesto nevyužiteľných častí vzniknutých odčlenením z uvedenej parcely a zamedzil by sa prístup 
k pozemkom p. č. KN-C 1364/18 a 1364/19 k. ú. Trnové vo vlastníctve mesta. Podľa snímky 
z ortofotomapy je p. č. KN-C 1364/19 k.ú. Trnové oplotením pričlenená k pozemku žiadateľa.

Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
požadovaných pozemkov.

7/
MUDr. Miroslava Zelníková, Veľkomoravská 8589/1,010 01 Žilina - žiadosť o súhlas s posunom 
pilierovej, rozpojovacej a istiacej skrine PRIS na mestskom pozemku pare. č. KN-C 4906/77, trvalý 
trávnatý porast o výmere 1965 m2 v k. ú. Žilina. Uvedená PRIS je majetkom a v správe 
Stredoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti a je osadená do časti vstupu na pozemok 
žiadateľky. Malo by sa jednať o posun cca 0,6 m v rámci vyššie uvedeného pozemku.
r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Podľa záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení, kapitoly 2.18.4.3 Energetika, podkapitoly 
Zásobovanie elektrickou energiou, bodov 11) a 14) by bolo umiestnenie pilierovej, rozpojovacej 
a istiacej skrine PRIS podľa návrhu žiadateľky v rozpore s ÚPN-M Žilina.
ÚHA nemá námietky voči premiestneniu pilierovej, rozpojovacej a istiacej skrine PRIS, túto však 
požaduje riešiť v rámci oplotenia pozemku, resp. stavby rodinného domu, tak ako sú umiestnené 
PRIS v okolí dotknutej zástavby.
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