
ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia  finančnej a majetkovej komisie, ktoré sa konalo per rollam dňa  31.8.2022  

V zmysle čl. 12 ods. 7b Rokovacieho poriadku komisií MZ v Žiline sa  komisia finančná a majetková 
uskutočnila individuálnym naštudovaním predložených materiálov členmi komisie, pričom členovia 
hlasovali spôsobom per rollam prostredníctvom elektronickej pošty.   
Hlasovanie predložili v termíne do 31.08.2022 do 08.00 hod.  7 členovia z celkového počtu 13, čím 
komisia bola  uznášaniaschopná.   
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia finančnej a majetkovej 
komisie (ďalej len „zápisnica“). 
Program rokovania:  
 
 1. NAKLADANIE S MAJETKOM - Poslanecký návrh ,   
 2. NAKLADANIE S MAJETKOM - Poslanecký návrh (príloha) ,   
 3. SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL ,   

 

4. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline 
spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia 
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za obdobie roku 2021 ,   

 5. Informatívna správa o činnosti Nadácie Mesta Žilina za rok 2021 ,   

 
6. NAKLADANIE S MAJETKOM (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna 

správa o zamietnutých žiadostiach) ,   

 
7. MODERNIZÁCIA OSVETLENIA V BUDOVE MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE A V TRÉNINGOVEJ 

HALE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA ,   

 
8. Nakladanie s majetkom Mesta Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (odpredaj) ,   

 
9. Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Kultúrno-kreatívne centrum Žilina ,   

 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č....../2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné 

automaty a dani za nevýherné hracie prístroje ,   

 
11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 - informatívna 

správa ,   

 
12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 - informatívna 

správa ,   

 
13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 ,   

 
14. Informatívna správa - Možnosti mesta pre výhodnejšie služby vývozu žúmp ,   

 15. TOP VISON s.r.o. – nájom ,   

 
16. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina ,   

 
17. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 o 

hazardných hrách na území mesta Žilina ,   

 
18. Všeobecné záväzné nariadenie č. .../2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v 

určených dňoch v kalendárnom roku 2023 ,   

 19. Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách mesta- ,   

 
20. Návrh na schválenie Implementácie projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej 

komunity v meste Žilina“ ,   

 
21. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta - sortimentov surového dreva ,    

 

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Poslanecky-navrh-komisie-M.-Zelnikova.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Nizny_2022-08-11_08-55-401.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/SVK-do-komisii-september-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Vyuctovanie-prispevku-z-vykonov-vo-verejnom-zaujme-na-prevadzku-mestskej-hromadnej-dopravy-v-Ziline-spolocnostou-DPMZ-s.r.o.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Vyuctovanie-prispevku-z-vykonov-vo-verejnom-zaujme-na-prevadzku-mestskej-hromadnej-dopravy-v-Ziline-spolocnostou-DPMZ-s.r.o.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Vyuctovanie-prispevku-z-vykonov-vo-verejnom-zaujme-na-prevadzku-mestskej-hromadnej-dopravy-v-Ziline-spolocnostou-DPMZ-s.r.o.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Informativna-sprava-nadacia-MZ-rok-2021.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/nakladanie_s_majetkom_202209.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/nakladanie_s_majetkom_202209.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/SSZ-sro-modernizacia-osvetlenia-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/SSZ-sro-modernizacia-osvetlenia-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Material-na-rokovanie-komisii-MsZ_08_2022_Nakladanie-s-majetkom_zverejnenie.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Material_final.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Navrh-VZN-o-dani-z-nehnutelnosti-dani-za-psa-dani-za-PA-a-dani-za-NHP-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Navrh-VZN-o-dani-z-nehnutelnosti-dani-za-psa-dani-za-PA-a-dani-za-NHP-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-6-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-6-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-7-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-7-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-8-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Moznosti-mesta-pre-vyhodnejsie-sluzby-vyvozu-zump-material-do-komisii.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/material-TOP-VISION_najom.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Vizualny_smog.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/VZN-o-umiestnovani-herni.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/VZN-o-umiestnovani-herni.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/VZN_zakaz_hazardu_2023_material.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/VZN_zakaz_hazardu_2023_material.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Navrh-efektivnej-spravy-objektov-na-komunikaciach-mesta-.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Projekt-MRK-komisie.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Projekt-MRK-komisie.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Navrh-na-schvalenie-prebytocnosti-majetku-mesta-sortimentov-suroveho-dreva.pdf


Celkový program komisie bol schválený: 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

  
 Uznesenie č. 51/2022  - Príloha č. 2 
NAKLADANIE S MAJETKOM - Poslanecký návrh  
Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Martin Kapitulík, poslanec Ing. Jozef Juriš, MBA, poslanec 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 



 Uznesenie č. 52/2022  - Príloha č. 3 
NAKLADANIE S MAJETKOM - Poslanecký návrh - príloha 
Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Martin Kapitulík, poslanec Ing. Jozef Juriš, MBA, poslanec 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 53/2022  - Príloha č. 4 
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
Zodpovedná za vypracovanie : Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ zobrať na vedomie“ 
 Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 



JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 54/2022  - Príloha č. 5 
Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej 
dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa o 
výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za obdobie roku 2021 
Zodpovedná za vypracovanie : Ing. Mária Kostolná 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 6 0 1 

 
 Uznesenie č. 55/2022  - Príloha č. 6 
Informatívna správa o činnosti Nadácie Mesta Žilina za rok 2021 
Zodpovedná za vypracovanie : Mgr. et Mgr. Jana Filipová 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ zobrať na vedomie“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     



Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 56/2022  - Príloha č. 7 
NAKLADANIE S MAJETKOM (ODPREDAJ, NÁJOM, VECNÉ BREMENO, OSTATNÉ, INFORMATÍVNA SPRÁVA 
O ZAMIETNUTÝCH ŽIADOSTIACH)  
Zodpovedná za vypracovanie :JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M., vedúca odboru právneho, 
majetkového a VO. Stanoviská k jednotlivým bodom sú súčasťou 2. časti zápisnice 
 
 Uznesenie č. 57/2022  - Príloha č. 8 
MODERNIZÁCIA OSVETLENIA V BUDOVE MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE A V 
TRÉNINGOVEJ HALE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA 
Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Jaroslav Koválik  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 6 0 1 

 
 Uznesenie č. 58/2022  - Príloha č. 9 
Nakladanie s majetkom Mesta Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (odpredaj) 
Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Jozef Pollák 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neodporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík    - - 

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/03/nakladanie_s_majetkom.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/03/nakladanie_s_majetkom.pdf


Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík   - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová   - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý   - - 

Ing. Ivan Gašpar   - - 
Ing. Elena Šuteková   - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 0 7 0 

 
 Uznesenie č. 59/2022  - Príloha č. 10 
Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Kultúrno-kreatívne centrum 
Žilina 
Zodpovedná za vypracovanie : Mgr. Beáta Tamašiová 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 6 1 0 

 
 
 Uznesenie č. 60/2022  - Príloha č. 11 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č....../2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za 
predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje ,   
Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Pavol Vaščák, PhD. 

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Navrh-VZN-o-dani-z-nehnutelnosti-dani-za-psa-dani-za-PA-a-dani-za-NHP-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/Navrh-VZN-o-dani-z-nehnutelnosti-dani-za-psa-dani-za-PA-a-dani-za-NHP-do-komisii-MZ-09-2022.pdf


Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 61/2022  - Príloha č. 12 
Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 - 
informatívna správa    

Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Pavol Vaščák, PhD. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ zobrať na vedomie“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-6-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-6-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf


 Uznesenie č. 62/2022  - Príloha č. 13 
Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 - 
informatívna správa    

Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Pavol Vaščák, PhD. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ zobrať na vedomie“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 

 
 Uznesenie č. 63/2022  - Príloha č. 14 
Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 
Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Pavol Vaščák, PhD. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-6-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/08/RO-6-2022-do-komisii-MZ-09-2022.pdf


JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

   

 Uznesenie č. 64/2022  - Príloha č. 15 
 Informatívna správa - Možnosti mesta pre výhodnejšie služby vývozu žúmp 
Zodpovední za vypracovanie : Ing. Michal Berger, Ing. Peter Rolko 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ zobrať na vedomie“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 6 1 0 

 
 

 Uznesenie č. 65/2022  - Príloha č. 16 
TOP VISION - nájom 

Zodpovedný za vypracovanie : Mgr. Vladimír Randa 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     



 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 66/2022  - Príloha č. 17 
Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina 
Zodpovední za vypracovanie : Mgr. Marek Richter, poslanec MZ Mgr. Vladimír Randa, poslanec MZ 
Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa MZ 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 67/2022  - Príloha č. 18 
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 
14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina 
Zodpovední za vypracovanie : Mgr. Marek Richter, poslanec MZ,  Mgr. Vladimír Randa, poslanec MZ 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     



 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 68/2022  - Príloha č. 19 
Všeobecné záväzné nariadenie č. .../2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 
mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2023 
Zodpovední za vypracovanie : Mgr. Marek Richter, poslanec MZ,  Mgr. Vladimír Randa, poslanec MZ 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 
 Uznesenie č. 69/2022  - Príloha č. 20 
Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách mesta 
Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Michal Berger 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ zobrať na vedomie“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 



Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 70/2022  - Príloha č. 21 
Návrh na schválenie Implementácie projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia 
rómskej komunity v meste Žilina“ 
Zodpovedná za vypracovanie : Bc. Ivana Stillerová 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania : 
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 Uznesenie č. 71/2022  - Príloha č. 22 
Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta - sortimentov surového dreva 
Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Marián Cisárik 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 



 Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík      
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová  - - - 
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 
 
V Žiline dňa 31.08.2022 

             Mgr. Miriam Šuteková, v.r. 
             podpredsedníčka komisie 
 

 
 
 
 
Zapísala: Ing. Dagmar Slepičková, sekretár KFM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Uznesenie č. 56/2022  - Príloha č. 7 
 

KÚPA  NEHNUTEĽNOSTÍ 
schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou 

1/ 
Spoločnosť PROMA INVEST, s.r.o. zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre 
mestskú investičnú akciu - stavbu „Verejné osvetlenie  na ul. Na lány a ul. Budatínska od ul. Žltá po 
koniec MČ Budatín“. Na uvedenú stavbu už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie č. s: 
2284/2022-78734/2022-SÚ-KLM zo dňa 28.03. 2022. Na základe uvedeného bude vyššie uvedená 
spoločnosť v rámci procesu vybavovania stavebného povolenia realizovať majetkovoprávne 
vysporiadanie dotknutých pozemkov formou kúpnych zmlúv.  
Vykupovaný novovytvorený pozemok v k. ú. Budatín bol vytvorený na základe  geometrického plánu 
č. 71/2021 zo dňa 17.08.2021, 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. 
178729/2021-ÚHA-LIK zo dňa 29.11.2021, kde konštatoval, že predmetná stavba je vo verejnom 
zaujme.  
Na určenie všeobecnej hodnoty pozemku bol vypracovaný ZP č. 98/2021 Ing. Adriána Bukovca, kde 
jednotková cena pozemku predstavuje 66,26 €/m2. Celková čiastka za vykupovaný pozemok je po 
zaokrúhlení 18.900 €.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 
 
 
 
 



2/ 
Spoločnosť PROMA INVEST s.r.o. zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre 
mestskú investičnú akciu – stavbu: „Budatín – Zádubnie, chodník popri ceste III/01167-časťG,H,I“ 
v k. ú. Zádubnie. Na uvedenú stavbu už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie č. s: 3448/2018-
34392/2018-OSP-MLA zo dňa 20.02.2018 kde sa uvádza, že táto stavba je riešená vo verejnom záujme 
ako verejnoprospešná stavba. Zároveň bolo na túto stavbu vydané i právoplatné Rozhodnutie o 
predĺžení platnosti územného rozhodnutia č. s: 6402/2021-150701/2021-SÚ-ŠI zo dňa 15. 06. 2021. 
Na základe uvedeného bude spoločnosť PROMA INVEST s.r.o v rámci procesu vybavovania 
stavebného povolenia realizovať majetkovoprávne vysporiadanie vyššie uvedených pozemkov formou 
kúpnych zmlúv.  
Vykupované novovytvorené pozemky v k. ú. Zádubnie boli vytvorené na základe geometrického plánu 
č. 37/2022 zo dňa 12.05.2022, vypracovaného spoločnosťou PROMA INVEST, s. r. o., Kuzmányho 
8428/20A, 010 01 Žilina. 
Na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov bol vypracovaný ZP č. 5/2022 Ing. arch. Jany Lehockej, 
kde jednotková cena pozemkov predstavuje 32,32 €/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 vyššie uvedené 
vykupované pozemky je 9 870,06 €.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

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

1/ 
Ing. Michal Kráľovič, bytom Revolučná 3289/1, 010 01  Žilina - požiadal o odpredaj pozemku parc. 
č. KN-C 6732, zast. plocha a nádvorie o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania, nakoľko na žiadanom pozemku je postavená garáž súp. č. 4139, zapísaná na LV č. 6725 
v prospech žiadateľa.  
Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 91/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 28.06.2022 v celkovej hodnote 1 562,47 € (jednotková hodnota pozemku: 91,91 
€/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti 30 €.  
Celková čiastka k úhrade: 1 815,47 €.  
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota 4 250 € (jednotková hodnota pozemku: 250 €/m2).        
     
Útvar hlavného architekta mesta Žilina po posúdení žiadosti nemá námietky voči odpredaju 
pozemku p. č. KN-C 6732 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.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neprijala platné uznesenie“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 3 3 1 

 
 
 
 
 



2/ 
Ing. Tomáš Hnath, bytom Pribinova 8360/64, 010 01  Žilina - požiadal o odpredaj pozemku parc. 
č. KN-C 3572/7, zast. plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania, nakoľko na žiadanom pozemku je postavená garáž súp. č. 6763, zapísaná na LV č. 
10938 v prospech žiadateľa.  
Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 105/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 08.08.2022 v celkovej hodnote 1 746,29 € (jednotková hodnota pozemku: 91,91 
€/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti 30 €.  
Celková čiastka k úhrade: 1 999,29 €.  
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota 2 470 € (jednotková hodnota pozemku: 130 €/m2).        
    Útvar hlavného architekta mesta Žilina po posúdení žiadosti nemá námietky voči odpredaju 
pozemku p. č. KN-C 3572/7 k. ú. Žilina. 
Žiadateľ prostredníctvom podpísaného čestného prehlásenia vyhlásil, že  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 – a to garáže súp. č. 6763, zapísaná na LV č. 10938, postavenej na pozemku mesta 
parc. č. KN-C 3572/7, zast. plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina (požadovaný pozemok) 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neprijala platné uznesenie“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 3 3 1 

 
3/ 
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, so sídlom Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO 00 169 
048 - požiadalo o odpredaj pozemkov: 
-  parc. č. KN-C 785/7, zast. plocha a nádvorie o výmere 63 m2 v k. ú. Brodno za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania, nakoľko sa na pozemku nachádza časť stavby predajne COOP PJ 
061 Brodno (súp. č. 113), ktorá bola postavená a skolaudovaná v 70-tych rokoch na pozemku 
žiadateľa parc. č. KN-C 785/5 v k. ú. Brodno (zap. na LV č. 1156). 



-  novovytvorenej parc. č. KN-C 785/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 304 m2 v k. ú. Brodno 
v zmysle GP č. 3/2022, vyhotoveného Jozefom Čepelom geodetické práce, A. Kmeťa 7, 010 01  
Žilina, IČO 30 599 261, za účelom rozšírenia predajne, vybudovania príjazdovej komunikácie 
a parkoviska pre zákazníkov. Žiadateľ je vlastníkom susediaceho pozemku pozemkov KN-C 785/6 
v k. ú. Brodno (zap. na LV č. 1156). 

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 99/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 06.07.2022 v celkovej hodnote 28 739,77 € (jednotková hodnota pozemku: 78,31 
€/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti 30 €.  
Celková čiastka k úhrade: 28 992,77 €.  
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota 29 360 € (jednotková hodnota pozemku: 80 €/m2).        
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Po posúdení žiadosti ÚHA mesta Žilina nemá námietky voči majetkovoprávnemu vysporiadaniu 
pozemkov. Nakoľko žiadateľ nesúhlasil s návrhom mesta Žilina zámenou získať do svojho vlastníctva 
časť pozemku žiadateľa - parc. č. KN-C 785/6 v k. ú. Brodno (mimo zásobovacieho priestoru), nakoľko 
sa v tejto časti nachádzajú vedenia prípojok inžinierskych sietí, ÚHA mesta Žilina odporúča na návrh 
žiadateľa zapracovať do zmluvy, že žiadateľ bude dlhodobo zabezpečovať starostlivosť o zeleň na časti 
pozemku parc. č. KN-C 786/6 v k. ú. Brodno, z dôvodu, že je táto časť navrhovaná na verejnú zeleň.  
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.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 5 2 0 

4/ 
Spoločnosť NDŽ s.r.o., so sídlom Košická 2, 010 65  Žilina, IČO 31 581 773, opätovne požiadala 
o odpredaj pozemkov - parc. č. KN-C 5389/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a parc. č. KN-
C 5392/8, ostatná plocha o výmere 5 m2 v k. ú. Žilina, ktoré susedia s pozemkom vo výlučnom 
vlastníctve žiadateľa - parc. 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 opätovne požiadal o prerokovanie žiadosti z dôvodu, že cena stanovená mestským 
zastupiteľstvom vo výške 140 €/m2 je neúmerná vzhľadom na využitie pozemku, nakoľko je to len 
úzky pás pozemku za skladom a navrhuje 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. 
Druhýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 20.06.2022, kedy bol 
uznesením č. 154/2022 schválený odpredaj, pričom mestským zastupiteľstvom bola cena za pozemky 
stanovená vo výške 140 €/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 ÚHA mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemku parc. č. KN-C 5389/2 
a parc. 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.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neodporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 1 6 0 

 



5/ 
Peter Paur a manž. Alexandra Paurová, obaja bytom Na Bárek 1470/2, 010 01  Žilina, opätovne 
požiadali o odpredaj  pozemku parc. č. KN-C 1370/5, zast. plocha a nádv. o výmere 13 m2 v k. ú. 
Trnové v zmysle GP č. 52168735-44/2021, vyhotoveného Ing. Mgr. Vladimír Hrivík – Geo – Law.  
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že pri geodetickom zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného múru 
– oplotenia k ich rodinnému domu,  došlo k presahu do mestského pozemku. Oporný múr bol 
schválený Rozhodnutím Stavebného úradu v Žiline č. 2424/2019-17721/2019-OSP-ŠI zo dňa 
13.05.2019, právoplatným dňa 26.06.2019. Žiadatelia sú vlastníci susediacich a priľahlých pozemkov 
parc. č. KN-C 389/2, 389/9, 1538/85, 1538/86 v k. ú. Trnové (zap. na LV č. 4332). 
Nakoľko sa požadovaná časť pozemku nachádza vo vnútri ich dvora, majú záujem túto situáciu riešiť 
za účelom vysporiadania pozemkov a následného získania kolaudačného rozhodnutia. Žiadateľom na 
odkúpení predmetnej časti pozemku veľmi záleží, preto sú ochotní vybudovať odvodnenie na danom 
úseku komunikácie na vlastné náklady. Žiadatelia uvádzajú, že pri budovaní oplotenia museli z ich 
vedľajších parciel. č. KN-C 1538/86 a 1538/83 k. ú. Trnové ustúpiť o 1,5 m z dôvodu, že sa tam 
v budúcnosti plánuje vybudovať miestna komunikácia. Majú za to, že požadovaných 13 m2 by nijakým 
spôsobom neovplyvnilo komunikáciu, nakoľko ich oplotenie nadväzuje na existujúce oplotenie 
susedného pozemku parc. č. KN-C 389/1 k. ú. Trnové. 
Žiadatelia ďalej dopĺňajú, že za ich oplotením sa nachádza vodovodná šachta, ktorá tam bola osadená 
v čase, keď od investora odkupovali rozostavaný dom. To znamená, že aj šachta sa časťou nachádza 
na pozemku, o ktorý majú záujem. Keby sa muselo oplotenie posúvať, išlo by stredom vodovodnej 
šachty, čo nie je reálne. Žiadatelia navrhujú za odkúpenie danej časti pozemku čiastku vo výške 
70 €/m2. 
Prvýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 29.06.2021, kedy nebolo 
prijaté platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná 3/5 väčšina všetkých 
poslancov. 
Druhýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 20.09.2021, kedy nebolo 
prijaté platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná 3/5 väčšina všetkých 
poslancov. 
Tretíkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 21.02.2022, kedy nebolo 
prijaté platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná 3/5 väčšina všetkých 
poslancov. 
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – odbor dopravy žiadal 
v predmetnej veci predložiť projektovú dokumentáciu stavebno-technického riešenia dotknutej 
miestnej komunikácie vrátane odvodnenia, ktorou bude preukázané, že stavba oporného múru 
(oplotenia rodinného domu) nie je a nebude prekážkou miestnej komunikácie ul. Na Bárek, vrátane jej 
cestného príslušenstva v súlade s príslušnými normami.     
V zmysle uvedenej požiadavky žiadatelia dali vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bola 
odborom dopravy s projektantom odkonzultovaná, odbor dopravy súhlasí s ňou a požaduje zabezpečiť 
riešenie v zmysle PD. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči majetkovoprávnemu vysporiadaniu časti 
pozemku p. č. KN-C 1370 k. ú. Trnové a odporúča ho riešiť odpredajom.  
Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania: 
Cena za odpredávaný pozemok v zmysle schválenej metodickej pomôcky je vo výške 61,33 €/m2 , čo 
predstavuje čiastku 797,29 €.  
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota 624 € (jednotková hodnota pozemku: 48 €/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.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neodporúča MZ schváliť“ 



Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 1 6 0 

 
 
6/ 
MUDr. Zuzana Cigániková a manžel Ing. Marián Cigánik, obaja bytom Svätoplukova 3020/6, 
010 01  Žilina, požiadali o odpredaj pozemkov v k. ú. Žilina: 
- parc. č. KN-C 4886/240, zast. plocha a nádvorie o výmere 93 m2  
- parc. č. KN-C 4886/241, zast. plocha a nádvorie o výmere 15 m2  
- parc. č. KN-C 4886/252, zast. plocha a nádvorie o výmere 34 m2, 
ktoré susedia s pozemkami parc. č. KN-C 4886/62 a parc. č. KN-C 4886/132 v k. ú. Žilina  vo vlastníctve žiadateľov 
(zap. na LV č. 5802). Ako dôvod odpredaja uvádzajú záujem realizovať rekonštrukciu ich nehnuteľností, ktorá by 
sa dotkla aj žiadaných pozemkov (preloženie existujúcej prípojky plynu, vybudovanie nového oplotenia, parkovanie 
osobného motorového vozidla na svojom pozemku). 
Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 104/2022 Ing. Adriánom Bukovcom zo dňa 
20.07.2022 v celkovej hodnote 12 047,28 € (jednotková hodnota pozemku: 84,84 €/m2). Náklady za vypracovanie 
ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 30 €.  
Celková čiastka k úhrade: 12 300,28 €. 
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemkov 23 430 € (jednotková hodnota pozemkov: 165 €/m2).        
Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči majetkovoprávnemu vysporiadaniu 
nehnuteľností na ul. Svätoplukova a prislúchajúcich zadných dvorov – záhrad, ktoré sú užívané bez 
majetkovoprávneho vzťahu k nim. 
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.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neprijala platné uznesenie “ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    



Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 3 3 1 

 
 
7/ 
Jozef Mičic a manž. PhDr. Alena Mičicová, obaja bytom Pomocná 235/6, 010 03 Žilina – 
Považský Chlmec, požiadali o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2398/3, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 11 m2 v k. ú. Považský Chlmec v zmysle GP č. 45876479-14/2018, vyhotoveného Ing. 
Michalom Šálekom, Stránske 448, 013 13  Stránske. Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov 
KN-C parc. č. 385, 388 a 389/1 v k. ú. Považský Chlmec (zap. na LV č. 939) a kúpou požadovaného 
pozemku sa spoja pozemky v ich vlastníctve. Žiadatelia ďalej uvádzajú, že žiadaný pozemok dlhé roky 
užívali v dobrej viere, že sú jeho vlastníkmi. 
Prvýkrát bola žiadosť predložená Mestskému zastupiteľstvu v Žiline dňa 23.04.2018, kedy bol návrh 
stiahnutý z rokovania „do skolaudovania stavby novej kanalizácie, kde investorom je spoločnosť 
SEVAK Žilina“. 
V súčasnosti je nová kanalizácia – dažďová aj splašková skolaudovaná (kolaudácia prebehla 
25.05.2022). 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju 
pozemku p. č. KN-C 2398/3 k. ú. Považský Chlmec v zmysle GP 45876479-14/2018. 
Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania: 
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 38,02 
€/m2 , čo predstavuje čiastku 418,22 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti predstavujú 
30 €. 
Celková čiastka k úhrade: 448,22 €.  
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota 1 320 € (jednotková hodnota pozemku: 120 €/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.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neprijala platné uznesenie “ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 



Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 3 3 1 

 
8/ 
Spoločnosť TnC VI, s. r. o., so sídlom Poštová 1, 010 08  Žilina, IČO 53 830 148, požiadala 
o odpredaj pozemkov v k. ú. Žilina: 
1/ 
- parc. č.  KN-C 5882/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 148 m2  
- novovzniknutej parc. č.  KN-C 4555/19, záhrada o výmere 78 m2 v zmysle GP č. 111/2021, 
  vyhotoveného  2.GEO s. r. o., Štúrovo námestie 114/5, 036 01  Martin,  
ktoré susedia s pozemkom parc. č. KN-C 4554/1 v k. ú. Žilina (zap. na LV č. 8172) vo vlastníctve 
žiadateľa. Vzhľadom na umiestnenie predmetných pozemkov ako dôvod odpredaja žiadateľ uvádza 
ich funkčné využitie (nachádzajú sa na nich parkoviská a spevnené plochy vo vlastníctve žiadateľa, 
tvoriace jeden celok s plochami na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa, využívané pre potreby objektu 
VURAL) a zrejmé účelné využitie pozemkov žiadateľom. 
2/ 
- parc. č.  KN-C 5881/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 37 m2  
- parc. č.  KN-C 5881/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 55 m2  
- parc. č.  KN-C 5881/7, zast. plocha a nádvorie o výmere 13 m2  
- parc. č.  KN-C 5881/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 28 m2, 
ktoré susedia s pozemkami parc. č. KN-C 4554/1 a KN-C 4554/4 v k. ú. Žilina (zap. na LV č. 8172) 
vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je ďalej vlastníkom stavby zapísanej na LV č. 9730 v k. ú. Žilina 
(bez súpisného čísla), nachádzajúcej sa na parc. č. KN-C č. 4554/4, 5881/3, 5881/7, 5881/8, popis 
stavby: KRYT CO. Uvedená stavba je umiestnená sčasti i na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žilina - 
na parc. č.  KN-C č. 5881/3, č. 5881/7, č. 5881/8 v k. ú. Žilina. Pozemok vo vlastníctve mesta Žilina - 
parc. č.  KN-C 5881/4 v k. ú. Žilina bezprostredne prináleží k stavbe KRYT CO. 
Žiadateľ ďalej uvádza, že žiada o prevod dotknutého majetku 2/, ktorý spĺňa požiadavku uvedenú v § 
9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obcí, t. j. má sa jednať o prevod pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, mesto Žilina pri prevode dotknutého majetku 2/ na žiadateľa, nie je 
viazané postupom uvedeným v § 9a ods. 1 až ods. 8 Zákona majetku obcí. 
Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 113/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 18.08.2022 v celkovej hodnote 38 265,81 € (jednotková hodnota pozemkov: 106,59 
€/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti 30 €.  
Celková čiastka k úhrade: 38 518,81 €. 
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemkov 75 390 € (jednotková hodnota pozemkov: 210 €/m2).   



2. 
Vzhľadom k tomu, že mesto Žilina prejavilo záujem o zriadenie vecného bremena na pozemku 
žiadateľa parc. č. KN-C 4554/1 v k. ú. Žilina, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v prospech 
mesta Žilina, žiadateľ so zriadením vecného bremena súhlasí za nasledovných podmienok: 
- vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KN-C 4554/1 v k. ú. Žilina v 

prospech mesta Žilina bude vymedzené v GP č. 86/2022 diel „1“ vo vyznačenom rozsahu 491 m2, vyhotovenom 
2.GEO s.r.o., Štúrovo námestie 114/15, 036 01 Martin, IČO 50 005 499  

- vzhľadom na to, že na dotknutej parc. č. KN-C 4554/1 v k. ú. Žilina sú vybudované parkovacie plochy 
s regulovaným vstupom a parkovaním, právo prechodu a prejazdu cez predmetný pozemok bude obmedzené 
výlučne na čas nevyhnutný na presun, t. j. 10 minút prejazd autom. Prejazd autom pri dodržaní uvedeného času 
na prejazd nebude spoplatnený, po uplynutí tejto lehoty bude žiadateľ oprávnený požadovať spoplatnenie v 
zmysle aktuálnej parkovacej politiky žiadateľa. Prejazd cez pozemok parc. č. KN-C 4554/1 v k. ú. Žilina bude 
obmedzený rampovým systém (prípadne iným systémom), ktorým bude žiadateľ kontrovať vstup, prejazd a 
parkovanie. Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu bude zriadené odplatne za cenu určenú 
znaleckým posudkom. Náklady na vypracovanie znaleckého súdu bude znášať žiadateľ. Zriadenie vecného 
bremena v prospech mesta Žilina v súlade s vyššie uvedeným je viazané na vzájomné vysporiadanie dotknutého 
majetku medzi mestom Žilina a žiadateľom v súlade s touto žiadosťou (t. j. ich odpredajom žiadateľovi). 

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký posudok č.  .../2022 Ing. Adriánom Bukovcom zo dňa .... 2022 v celkovej hodnote ... €  
(jednotková hodnota odplaty pozemku: ... €/m2).  
 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Predmetný pozemok je súčasťou Centra Rudiny I - Na Hlinách, ktoré leží na jednej zo štyroch 
najvýznamnejších kompozičných osí mesta - hlavnom pešom ťahu, a pre ktoré bol spracovaný a 
schválený Územný plán zóny Žilina - Centrum Rudiny I - Na Hlinách.  
Následne spracovávané stupne projektovej dokumentácie týkajúce sa obslužných komunikácií je 
potrebné spracovať v zmysle regulatívov ÚPN-Z v platnom znení. 
ÚHA mesta Žilina súhlasí: 
- s odpredajom pozemkov parcelné čísla KN-C 5881/3, 5881/4. 5881/7, 5881/8 k. ú. Žilina  
- s vymedzením vecného bremena v zmysle GP č. č. 86/2022 a jeho polohe (zásah do jestvujúceho komunikačného 

priestoru - schodiska), za podmienky, že vecné bremeno bude upravené po odstránení schodiska na celú šírku 
komunikácie 

-  s odpredajom pozemkov parcelné čísla KN-C 5882/6 a geometrickým plánom č. 111/2021 vytvorenej 
p. č. 4555/19 k. ú. Žilina za podmienky zriadenia vecného bremena v prospech mesta na p. č. KN-
C 5882/6 a geometrickým plánom č. 111/2021 vytvorenej p. č. 4555/19 s právom prechodu a 
prejazdu cez predmetný pozemok. 

                                                                                                                       Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie dopravy nemá 
pripomienky, v prípade, že dané pozemky nezasahujú do miestnych komunikácií, resp. chodníkov 
s odpredajom súhlasia 
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.  
Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.  
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neprijala platné uznesenie “ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 



Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 3 3 1 

 
 

ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 
schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou 

1/ 
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 1. 
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 záujemcu 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.  
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 

 
1 Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  



Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 
 

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

 
1/ 
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., bytom J. Fándlyho 2199/22, 010 01  Žilina - požiadal o zámenu 
pozemkov, a to pozemok vo vlastníctve žiadateľa – parc. č. KN-C 6340, zast. plocha a nádvorie o 
výmere 8 m2  v k. ú. Žilina (zap. na LV č. 4372) žiada zameniť za pozemok vo vlastníctve mesta - parc. 
č. KN-C 6427, zast. plocha a nádvorie  o výmere 18 m2 v  k. ú. Žilina s tým, že rozdiel hodnoty 
pozemkov doplatí. Pozemok parc. č. KN-C 6340 v k. ú. Žilina vo vlastníctve žiadateľa je súčasťou 
sprievodnej zelene Rajecká cesta a zámenou by došlo k sceleniu pozemkov mesta. Požadovaný 
pozemok vo vlastníctve mesta parc. č. KN-C 6427 v k. ú. Žilina, na ktorom je postavená garáž ev. č. 
1258 vo vlastníctve žiadateľa, je súčasťou bloku radových garáží na ulici Rajecká cesta. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Pozemok p. č. KN-C 6340 k. ú. Žilina je súčasťou sprievodnej zelene ulice Rajecká cesta; pozemok p. 
č. KN-C 6427 k. ú. Žilina, na ktorom je postavená garáž, je súčasťou bloku radových garáží na ulici 
Rajecká cesta. 
Po posúdení žiadosti ÚHA mesta Žilina nemá námietky voči zámene pozemkov p. č. KN-C 6340 a KN-
C 6427 k. ú. Žilina s doplatkom rozdielu. 
Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania: 
Ceny za zamieňané pozemky navrhujeme v zmysle metodickej pomôcky, schválenej uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 233/2020 zo dňa 14.12.2020: 
Pozemok vo vlastníctve mesta Žilina - parc. č. KN-C 6427, zast. plocha a nádvorie  o výmere 18 m2 

v  k. ú. Žilina vo výške 100,61  €/m2,  čo predstavuje celkovú hodnotu 1 810,98 € 
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa - parc. č. KN-C 6340, zast. plocha a nádvorie o výmere 8 m2  v k. 
ú. Žilina vo výške 100,61 €/m2, čo predstavuje celkovú hodnotu 804,88 €. 
Rozdiel ceny pozemkov: 1 006,10 € 
Náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti: 30 €. 
Celková čiastka k úhrade pre žiadateľa: 1 036,10 €.  
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
hodnota pozemku mesta Žilina (KN-C 6427 v k. ú. Žilina) 4 500 € (jednotková hodnota pozemku: 
250 €/m2).              
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
hodnota  pozemku  žiadateľa  (KN-C 6340 v k. ú. Žilina)  400 €  (jednotková  hodnota  pozemku:  
50 €/m2).              
Žiadateľ prostredníctvom podpísaného čestného prehlásenia vyhlásil, že je vlastníkom  nehnuteľnosti 
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, a to pozemku parc. č. KN-C 6427, zast. plocha a nádvorie  o výmere 18 m2 v  k. 
ú. Žilina.   



Žiadateľ nemajú voči mestu podlžnosti. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neprijala platné uznesenie “ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 3 2 2 

 
2/ 
Slovenská republika, zast. Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 
151 866, požiadali o zámenu pozemkov, a to pozemok vo vlastníctve žiadateľa – parc. č. KN-C 1975/1, 
zast. plocha a nádvorie o výmere 262 m2  v k. ú. Žilina (zap. na LV č. 2906) žiadajú zameniť za 
pozemky vo vlastníctve mesta Žilina - parc. č. KN-C 7930/3, zast. plocha a nádvorie  o výmere 185 m2 

v  k. ú. Žilina a parc. č. KN-C 7930/55, zast. plocha a nádvorie  o výmere 50 m2 v  k. ú. Žilina, s tým, 
že rozdiel hodnoty pozemkov bude doplatený. Pozemok vo vlastníctve žiadateľa je súčasťou 
vnútrobloku bytových domov na Nám. M. R. Štefánika a susedí s pozemkom mesta – parc. č. KN-C 
1974/1 k. ú. Žilina. Požadované pozemky vo vlastníctve mesta Žilina sú súčasťou parkovísk pri objekte 
MV SR na sídlisku Vlčince a susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa – parc. č. KN-C 7930/2 
a 7930/41 (zap. na LV 2906). Pozemky budú slúžiť na vybudovanie elektro-nabíjacej stanice pre 
služobné vozidlá OO PZ Žilina Východ, v blízkosti ktorého sa nachádzajú. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina po posúdení žiadosti ÚHA mesta Žilina nemá námietky voči 
zámene pozemkov.  
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie dopravy nemá 
námietky voči zámene pozemkov.  
Pozemok žiadateľa - parc. č. KN-C 1975/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 262 m2  v k. ú. Žilina: 
Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bol vypracovaný ZP č. 27/2022 Ing. arch. Annou 
Václavíkovou, P. Tótha 6, 984 01 Lučenec zo dňa 14.05.2022 v celkovej hodnote 20 517,22 € 
(jednotková hodnota pozemku: 78,31 €/m2).  
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom. 
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemku žiadateľa 65 500 € (jednotková hodnota pozemku: 250 €/m2).              
Pozemky mesta Žilina - parc. č. KN-C 7930/3, zast. plocha a nádvorie  o výmere 185 m2 v  k. ú. Žilina 
a parc. č. KN-C 7930/55, zast. plocha a nádvorie  o výmere 50 m2 v  k. ú. Žilina: 
Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 107/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 09.08.2022 v celkovej hodnote 23 004,15 € (jednotková hodnota pozemku: 97,89 
€/m2).  



V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemkov mesta Žilina 42 300 € (jednotková hodnota pozemku: 180 €/m2).              
Rozdiel hodnôt pozemkov podľa znaleckých posudkov:  
Pozemok žiadateľa:               20 517,22 € 
Pozemky mesta Žilina:          23 004,15 €    
Rozdiel                                    2 486,93 € v prospech mesta Žilina. 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti. 
 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
3/ 
Spoločnosť Reinoo, a. s., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 46 742 999, požiadala o zámenu 
pozemkov, a to pozemky vo vlastníctve žiadateľa: 
- parc. č.  KN-C 8047/4, ostatná plocha o výmere 316 m2 v k. ú. Žilina 
- parc. č.  KN-C 7986/15, zast. plocha a nádvorie o výmere 304 m2 v k. ú. Žilina 
(zap. na LV č. 2906) 
zameniť za pozemky vo vlastníctve mesta Žilina: 
- parc. č.  KN-C 7971, zast. plocha a nádvorie o výmere 53 m2 v k. ú. Žilina 
a 
- novovytvorená parc. č.  KN-C 7981/2, ostatná plocha o výmere 209 m2 v k. ú. Žilina 
- novovytvorená parc. č.  KN-C 7970/2, ostatná plocha o výmere 484 m2 v k. ú. Žilina 
- novovytvorená parc. č.  KN-C 7987/2, ostatná plocha o výmere 119 m2 v k. ú. Žilina, 
ktoré vznikli odčlenením geometrickým plánom č. 68/2022, 
s tým, že rozdiel hodnoty pozemkov bude žiadateľom doplatený.  
Žiadané pozemky susedia s pozemkom parc. č. KN-C 7986/12 vo vlastníctve žiadateľa (zap. na LV č. 
8349). 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina po posúdení žiadosti ÚHA mesta Žilina nemá námietky voči 
zámene pozemkov.  
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie dopravy so zámenou 
pozemkov súhlasí. 



Pozemky vo vlastníctve žiadateľa - parc. č.  KN-C 8047/4, ostatná plocha o výmere 316 m2 v k. ú. 
Žilina a parc. č.  KN-C 7986/15, zast. plocha a nádvorie o výmere 304 m2 v k. ú. Žilina: 
Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 112/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 17.08.2022 v celkovej hodnote 67 970,60 € (jednotková hodnota pozemku: 109,63 
€/m2).  
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemkov 111 600 € (jednotková hodnota pozemku: 180 €/m2).              
Pozemky vo vlastníctve mesta Žilina - parc. č.  KN-C 7981/2, ostatná plocha o výmere 209 m2 v k. 
ú. Žilina, parc. č.  KN-C 7970/2, ostatná plocha o výmere 484 m2 v k. ú. Žilina, parc. č.  KN-C 7987/2, 
ostatná plocha o výmere 119 m2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 68/2022 a parc. č.  KN-C 7971, zast. 
plocha a nádvorie o výmere 53 m2 v k. ú. Žilina: 
Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 112/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 17.08.2022 v celkovej hodnote: 110 633,50 € (jednotková hodnota pozemku: 127,90 
€/m2).  
V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., je 
celková hodnota pozemkov 155 700 € (jednotková hodnota pozemku: 180 €/m2).              
Rozdiel hodnôt pozemkov podľa znaleckého posudku č. 112/2022:  
Pozemky žiadateľa:                67 970,60  € 
Pozemky mesta Žilina:         110 633,50  €    
Rozdiel                                   42 662,90  € v prospech mesta Žilina. 
Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 30 
€.  
Celková čiastka k úhrade: 42 915,90 €.  
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. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 4 2 1 

 
 



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

1/ 
ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. sú vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Žilina, medzi ulicami 
Republiky, M. R. Štefánika a Kukučínova, na ktorých plánujú výstavbu viacúčelovej blokovej 
zástavby, ktorá bude dopĺňať mestský blok o dva polyfunkčné domy s prevahou bývania. Súčasťou 
projektu je aj rekonštrukcia chodníkov na ul. Štefánika a ul. Republiky, ktoré sú vlastníctvom mesta 
Žilina, na náklady ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o.. 

  
Mesto Žilina a ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. uzatvorili dňa 12.11.2020 Zmluvu 

o budúcej nájomnej zmluve č. 544/2020, ktorej predmetom bol budúci nájom nehnuteľností, opísaných 
v uznesení ako predmet nájmu. V zmysle čl. IV ods. 1 tejto zmluvy sa zmluvné strany zaviazali 
uzavrieť nájomnú zmluvu na odovzdanie do užívania predmetu nájmu do 90 dní od doručenia výzvy 
budúceho nájomcu budúcemu prenajímateľovi, najneskôr však do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o budúcej zmluve. Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy je súhlas Mestského 
zastupiteľstva v Žiline s prenájmom tohto majetku mesta, pričom budúci prenajímateľ je povinný 
predložiť návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na najbližšie rokovanie MZ po doručení výzvy 
budúceho nájomcu na uzavretie nájomnej zmluvy. 

 
V zmluve o budúcej zmluve bolo dohodnuté nájomné 1€/predmet nájmu/rok, ktorého výška 

bola ustálená s ohľadom na investíciu budúceho nájomcu do rekonštrukcie majetku budúceho 
prenajímateľa. Celková výška plánovanej investície nájomcu do majetku prenajímateľa predstavuje 49 
100 € (zemné práce, podkladné vrstvy, finálne úpravy povrchov – dlažba a pod., vodorovné a zvislé 
dopravné značenie). 
 
 ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. doručila mestu Žilina dňa 19.07.2022 výzvu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na projekt Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina spolu so 
stanoviskom Žilinskej parkovacej spoločnosti s.r.o., sp. zn. OP-369/2022 zo dňa 06.07.2022, 
vyjadrením ÚHA Žilina sp. zn. 12267/2022-133658/2022-ÚHA-SVA zo dňa 19.07.2022 a stanoviska 
Oddelenia dopravy MsÚ v Žiline sp. zn. 20104/2020-186068/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo zo dňa 
16.11.2020.  
 
Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Viacúčelová 
bloková zástavba – Elektrárne Žilina“, S.O.04, časť E4.4 v rozsahu mestských chodníkov na ulici 
Republiky a M R. Štefánika s tým, že v prípade neplánovaného záberu parkovacích miest je stavebník 
povinný počas záberu parkovacích miest uhradiť parkovné podľa platného cenníka.  
 
ÚHA Žilina neodporúča materiálové riešenie chodníkov a navrhuje zvážiť použitie rovnakých 
materiálov ako v prípade rekonštrukcie chodníkov NKP Elektrárne – žulová (granitová kocka) 
50/50mm. ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. námietke ÚHA vyhovie. Za týmto účelom pripravuje 
zmenu PD v časti materiálového vyhotovenia rekonštrukcie chodníka. 
 
Oddelenie dopravy MsÚ Žilina s predloženým projektom stavby pre vydanie stavebného povolenia 
súhlasí a určuje podmienky pre vydanie stavebného povolenia. Zároveň nemá námietky k  nájmu 
pozemkov pre účely rekonštrukcie chodníkov. 
Výstavba projektu „Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina“ bola povolená stavebným 
povolením zo dňa 19.07.2021, právoplatným dňa 26.11.2021. 
 
 
 
 
 
 



 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neprijala platné uznesenie “ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 2 3 2 

 
2/ 
ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. sú vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Žilina, medzi ulicami 
Republiky, M. R. Štefánika a Kukučínova, na ktorých plánujú výstavbu viacúčelovej blokovej 
zástavby, ktorá bude dopĺňať mestský blok o dva polyfunkčné domy s prevahou bývania. Zároveň 
dôjde k rekonštrukcii NKP – budovy Elektrární. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia chodníkov na 
ul. Štefánika a ul. Republiky, ktoré sú vlastníctvom mesta Žilina, na náklady ISTROFINAL 
ELEKTRÁRNE, s.r.o.. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 14493/20121-163400/2021/SÚ-
ŠSÚ-doprava/Mo-SP, zo dňa 11.10.2021. 
Mesto Žilina a ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. uzatvorili dňa 14.09.2020 Zmluvu o budúcej 
nájomnej zmluve č. 386/2020, ktorej predmetom bol budúci nájom nehnuteľností, opísaných 
v uznesení ako predmet nájmu. V zmysle čl. IV ods. 1 tejto zmluvy sa zmluvné strany zaviazali 
uzavrieť nájomnú zmluvu na odovzdanie do užívania predmetu nájmu do 90 dní od doručenia výzvy 
budúceho nájomcu budúcemu prenajímateľovi, najneskôr však do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o budúcej zmluve. Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy je súhlas Mestského 
zastupiteľstva v Žiline s prenájmom tohto majetku mesta, pričom budúci prenajímateľ je povinný 
predložiť návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na najbližšie rokovanie MZ po doručení výzvy 
budúceho nájomcu na uzavretie nájomnej zmluvy. 
V zmluve o budúcej zmluve bolo dohodnuté nájomné 1€/predmet nájmu/rok, ktorého výška bola 
ustálená s ohľadom na investíciu budúceho nájomcu do rekonštrukcie majetku budúceho 
prenajímateľa. Celková výška plánovanej investície nájomcu do majetku prenajímateľa predstavuje 43 
000 € (zemné práce, podkladné vrstvy, finálne úpravy povrchov – dlažba a pod., vodorovné a zvislé 
dopravné značenie). 
ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. doručila mestu Žilina dňa 19.07.2022 výzvu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na projekt Národná kultúrna pamiatka Elektrárne Žilina spolu so stanoviskom 
Žilinskej parkovacej spoločnosti s.r.o., sp. zn. OP-370/2022 zo dňa 06.07.2022, vyjadrením ÚHA 
Žilina sp. zn. 12268/2022-133659/2022-ÚHA-SVA zo dňa 18.07.2022 a stanoviska Oddelenia 
dopravy MsÚ v Žiline sp. zn. 5892/2020-19101/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo zo dňa 16.3.2020.  



Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Národná 
kultúrna pamiatka Elektrárne Žilina“, IO 07.5, objekt EI 7 v rozsahu mestských chodníkov na ulici 
Republiky a Kukučínova s tým, že v prípade neplánovaného záberu parkovacích miest je stavebník 
povinný počas záberu parkovacích miest uhradiť parkovné podľa platného cenníka.  
ÚHA Žilina nemá námietky proti predloženej projektovej dokumentácii. 
Oddelenie dopravy MsÚ Žilina s predloženým projektom stavby pre vydanie stavebného povolenia 
súhlasí a určuje podmienky pre vydanie stavebného povolenia (stavebné povolenie následne bolo 
vydané). Zároveň nemá námietky k nájmu pozemkov mesta pre účely rekonštrukcie chodníkov. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia neprijala platné uznesenie “ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 2 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VECNÉ  BREMENÁ 
schvaľované nadpolovičnou väčšinou 

 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť všetky vecné bremená“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
1/ 
Židovská náboženská obec, so sídlom Hollého 9, 010 01 Žilina, IČO 31 932 525, požiadala 
o zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 1341/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 68 
m2 v k. ú. Žilina, spočívajúceho v práve prechodu pre peších a prejazdu pre osobné motorové vozidlá 
a motorové vozidlá s hmotnosťou do 7,5 tony, a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 
nehnuteľností, a to pozemku parc. č. KN-C 1340/1 k. ú. Žilina a stavby č. súp. 361, postavenej na parc. 
č. KN-C 1340/1 k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 3466. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že 
požadovaný pozemok je využívaný za účelom prechodu a prejazdu k jeho nehnuteľnostiam. 
Dňa 13.12.2021 bolo Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 291/2021 schválené zriadenie 
vecného bremena za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku č. 94/2021, vypracovaného 
Ing. Adriánom Bukovcom (znalcom vysúťaženým mestom Žilina), v hodnote 3 326,71 € (jednotková 
hodnota: 48,92 €/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavovali 223 € a celková čiastka k úhrade 
mala byť 3 549,71 €.  
Nakoľko sa žiadateľovi zdala hodnota  jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, určená ZP 
94/2021, extrémne vysoká, nepodpísali zmluvu o zriadení vecného bremena a dali si vypracovať 
vlastný znalecký posudok č. 69/2022, vypracovaný znalcom Ing. Pavlom Raškom, Alexandra Rudnaya 
2559/14, Žilina, ktorý stanovil hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške 
805,75 € (jednotková hodnota: 11,85 €/m2). Z uvedeného dôvodu žiadateľ opätovne požiadal o 
prejednanie ich žiadosti v mestskom zastupiteľstve za cenu určenú podľa znaleckého posudku 69/2022, 
vypracovaného znalcom Ing. Pavlom Raškom. 
 
Poznámka: Nakoľko sa žiadateľ zmluvou o budúcej zmluve č. 543/2021 zaviazal uhradiť náklady za 
vypracovanie ZP č. 94/2021 vo výške 223 € (ktorý dalo vyhotoviť mesto Žilina), tieto sú pripočítané 
k jednorazovej odplate za zriadenie vecného bremena vo výške 805,75 €, čo predstavuje spolu 1 028,75 
€. 



Žiadateľ uviedol argumentáciu k znaleckému posudku č. 69/2022 Ing. Pavla Rašku: 
- z analýzy polohy a využitia nehnuteľnosti je zrejmé, že sa jedná o prístupovú cestu o ploche 68     
  m2, ktorá je trvale využívaná ako prístupová cesta. Iné využitie pozemku nie je ani v budúcnosti    
  reálne aj pre jeho šírku, 
- vzhľadom k výmere, využiteľnosti pozemku a aj vzhľadom k jeho ďalším parametrom  
  vyjadrených v posudku bola znalcom stanovená cena pozemku, 
- pozemok je využívaný hlavne Mestskou políciou Žilina, v podstatne menšej miere Maticou  
  Slovenskou a v minimálnej miere ŽNO Žilina, 
- ŽNO Žilina nemá možnosť iného prístupu na svoj pozemok ako cez parc. č. KN-C 1341/3 k. ú.    
  Žilina.  
  Stavbou súčasnej budovy Mestskej polície, pred cca 55 rokmi, na pozemku bývalého židovského  
  starobinca sme stratili možnosť prístupu na náš pozemok z Kmeťovej ulice. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina 
Po posúdení žiadosti Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného 
bremena pre právo prechodu pre peších, osobné motorové vozidlá a motorové vozidlá s hmotnosťou 
do 7,5 tony. 
Odbor správy životného prostredia a životného prostredia, odd. dopravy 
„Z hľadiska vecnej príslušnosti sa nemáme k čomu vyjadrovať, nakoľko sa nejedná o verejne prístupnú 
miestnu komunikáciu a jej súčasti v našej správe. Ide o vnútroareálové spevnené plochy areálu 
mestskej polície, Matice slovenskej a Židovskej náboženskej obce. 
Po komunikácii s mestskou políciou z hľadiska možnosti prístupu pre Židovskú náboženskú obec 
súhlasíme so zriadením vecného bremena na pozemku p. č. KN-C 1341/3. Ostatné vnútroareálové 
spevnené plochy, ktoré využíva mestská polícia, sú mestské pozemky (1341/2, 1340/6, 1340/2, 1340/3, 
1340/4) a tie sú zabezpečené aj dopravným značením.“ 
Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.  
 
2/ 
Ing. Peter Šimonovič - KOVEX, miesto podnikania V. Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, ako 
investor stavby „Dopravné napojenie spoločnosti KOVEX ul. Priemyselná“, požiadal o zriadenie 
vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 3670/120 
a parc. č. KN-C 3670/166 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 6862, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta 
Žilina, ako povinného z vecného bremena, strpieť právo umiestnenia, realizácie a vykonávania údržby 
dopravného napojenia – vjazdu a súvisiacich stavebných objektov (vsakovacia jama), právo prechodu 
osobami a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťaženom pozemku 
parc. č. KN-E 2721/2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 54432090-43/2022 v rozsahu dielu „1“ o výmere 
111 m2, vyhotoveného KLOBGEO, s.r.o., 013 61 Kotešová 403, IČO 54 432 090.  
Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký posudok č. 93/2022 Ing. Adriánom Bukovcom zo dňa 30.06.2022 v celkovej hodnote 
3 921,48 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 35,33 €/m2).  
Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 €. 
Celková čiastka k úhrade: 4 144,48 €.  
Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku p. č. KN-E 2721/1 k. ú. Žilina. 
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie dopravy nemá 
námietky k zriadeniu vecného bremena. K zriadeniu vecného bremena požaduje dodržať všetky 
požiadavky uvedené v stanoviskách Útvaru hlavného architekta mesta Žilina v liste č. 2168/2022-
8713/2022-ÚHA-DUD a stavebného úradu - špeciálny stavebný úrad, doprava v liste 17039/2021-
170304/2021-SÚ-MZR. 
Stavebný úrad - špeciálny stavebný úrad, doprava: Cestný správny orgán na základe záväzného 
stanoviska OR PZ SR – ODI v Žiline a vyjadrenia spoločnosti poverenej správou miestnych 
komunikácií - Žilinské komunikácie, a.s. Žilina, súhlasí so zriadením vjazdu z cesty vyúsťujúcej z ul. 
Priemyselná na susednú nehnuteľnosť KN-C 3670/166 a 3670/120 v k. ú. Žilina 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  
 



3/ 
Spoločnosť Reinoo Coworking, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 47 791 462, požiadala o 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti  
mesta Žilina, ako povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku parc. č. KN-C 361/1 
v k. ú. Žilina v zmysle GP 7/2022 v rozsahu dielu „1“ o výmere 2 m2, vypracovaného 2.GEO s.r.o., 
Štúrovo námestie 114/5, 036 01 Martin, zriadenie nabíjacej stanice pre elektromobily, a to prospech 
tretej osoby - Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 
442 151, ako oprávneného z vecného bremena. Žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku parc. č. 
359 v k. ú. Žilina, na ktorom je postavená budova so súp. č. 221 (zap. na LV č. 3422), pri ktorej má 
záujem zabezpečiť zriadenie nabíjacích staníc pre elektromobily. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku p. č. KN-C 361/1 k. ú. Žilina. 
Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký posudok č. 1632-21/2022 spoločnosťou TIP konzultačná agentúra spol. s r. o. zo dňa 
18.08.2022 v celkovej hodnote 872,01 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 436/m2).  
Znalecký posudok bod dodaný žiadateľom. 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  
 
4/ 
V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 96/2022 zo dňa 26.04.2022 bola dňa 
20.05.2022 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 235/2022 o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby, a to medzi mestom Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena, 
MPorte development s. r. o., so sídlom Litovelská 678, 024 01  Kysucké Nové Mesto, IČO 52 238 
890, 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 zaťažených 
pozemkov:  
- parc. č. KN-C 3894/3 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 9986 v spoluvlastníckom podiele mesta Žilina vo     
  výške 99345/108565 
- parc. č. KN-C 3894/1 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 9986 v spoluvlastníckom podiele mesta Žilina  
  vo výške 99345/108565 
- parc. č. KN-C 5990 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 1100 
strpieť v celkovom  rozsahu cca 54 m2 uloženie inžinierskej siete – rozšírenie NNK siete v rámci stavby 
„13759 – Žilina – Pri Rajčianke - Rozšírenie NNK“. 
 Investor stavby požiadal o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle porealizačného 
geometrického plánu č. 45876479-70/2022, vyhotoveného Ing. Michalom Šálekom, Stránske 448, 013 
13 Stránske, IČO 45 876 479, ktorým je rozsah vecného bremena určený nasledovne: 
- pozemok parc. č. KN-C 3894/3 v k. ú. Žilina, v rozsahu 2 m2 (diel „1“ GP) 
- pozemok parc. č. KN-C 3894/1 v k. ú. Žilina, v rozsahu 28 m2 (diel „2“ GP) 
- pozemok parc. č. KN-C 5990 v k. ú. Žilina, v rozsahu 25 m2 (diel „3“ GP) 
Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný znalecký posudok č. 
136/2022 Ing. Pavla Rašku, Alexandra Rudnaya 2559/14, 010 01 Žilina, zo dňa 01.08.2022 vo výške 
476,70 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 9,09/m2).  
Čiastka predstavuje hodnotu rovnajúcu sa spoluvlastníckym podielom mesta Žilina na pozemkoch.  
Znalecký posudok bol dodaný investorom stavby. 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  
 
5/ 
Vlastníci bytov bytového domu na ul. Zvolenská súp. č. 1779, vchody č. 16, 17, 18, 19 v Žiline, 
zastúpení správcom OSBD Žilina, zapísaní na LV č. 5402, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 
7844 v k. ú. Žilina, požiadali z dôvodu výstavby lodžií v rámci stavby „Odstránenie jestvujúcich 
a výstavba nových prefabrikovaných lodžií bytového domu 80 b. j. Zvolenská 1779/16, 17, 18, 19, 
Žilina“ o zriadenie vecného bremena „in rem“, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov  strpieť 
výstavbu lodžií a ich užívanie nad časťami novovytvorených pozemkov v k. ú. Žilina: 

- parc. č. KN-C 7843/2, ostatná plocha o výmere 4 m2 



- parc. č. KN-C 7843/3, ostatná plocha o výmere 4 m2 
- parc. č. KN-C 7843/4, ostatná plocha o výmere 4 m2 
- parc. č. KN-C 7843/5, ostatná plocha o výmere 4 m2 
- parc. č. KN-C 7843/6, ostatná plocha o výmere 4 m2 
- parc. č. KN-C 7843/7, ostatná plocha o výmere 4 m2 
- parc. č. KN-C 7843/8, ostatná plocha o výmere 4 m2 
- parc. č. KN-C 7843/9, ostatná plocha o výmere 4 m2 

v zmysle geometrického plánu č. 33/2022 zo dňa 01.03.2022, vypracovaného Ján Markuliak – 
GEODET, Raková 1484, 023 51  Raková. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky so zriadením predmetného vecného 
bremena.  
Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký  posudok  č.  42/2022  Ing. Adriánom  Bukovcom  zo  dňa 24.03.2022  v  celkovej hodnote  
256,93 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 8,03 €/m2).  
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom. 
 
6/ 
Spoločnosť samavu s.r.o., so sídlom Štefanovičova 2970/4, 811 04  Bratislava, IČO 52 269 914, 
ako investor stavby „Bytový dom – 48 b. j.“ na pozemkoch parc. č. KN-C 5038/46 a KN-C 5040/5 v k. 
ú. Žilina (zap. na LV č. 10079) požiadala o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena na pozemkoch: 
- parc. č. KN-C 7056/7, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, v rozsahu cca 100 m2 

- parc. č. KN-C 5831/2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, v rozsahu cca 200 m2, 
ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť 
umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – zemného NN vedenia v prospech tretej osoby - 
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, ako 
budúceho oprávneného z vecného bremena.  
Útvar hlavného architekta mesta Žilina  
nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena a v rámci uzavretia zmluvy o zriadení vecného 
bremena odporúča požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania inžinierskych sietí v 
digitálnej forme mestu Žilina. 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  
 
7/ 
Milan Paríšek a manž. Anna Paríšková, bytom V. Spanyola 2123/22, 010 01  Žilina, požiadali 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti parc. č. KN-C 309/4 a KN-C 309/5 v k. ú. Zádubnie, zapísanej na 
LV č. 439, ako budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta 
Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku parc. č. KN-C 
1039 v k. ú. Zádubnie v rozsahu cca 7 m2 uloženie a umiestnenie inžinierskej siete – odtokového 
kanalizačného potrubia z ČOV.   
Útvar hlavného architekta mesta Žilina  nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku  parc. č. KN-C 1039 v k. ú. Zádubnie. 
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie dopravy nemá 
námietky voči zriadeniu vecného bremena za účelom umiestnenia odtokového kanalizačného potrubia 
z ČOV na pozemku parc. č. KN-C 1039 v k. ú. Zádubnie, miestna komunikácia Oblúková. 
Pri križovaní komunikácie pri realizácií žiadajú práce realizovať výlučne len pretlakom, len 
v odôvodnených prípadoch (t. j. existencia IS, resp. iné technické príčiny) súhlasia s prekopaním. 
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. 
Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.  
 
8/ 



Jaroslav Gaško Potraviny – mäso – údeniny, miesto podnikania Veľká okružná 1, 010 01  Žilina, 
IČO 14 252 511, požiadal o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in 
rem“ v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti - nebytového priestoru č. 303, vchod 1, 
prízemie, súp. číslo stavby 1062 na pozemku parc. č. KN-C 1255/6 a spoluvlastníckeho podielu 
o veľkosti 739/1529 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 
KN-C 1255/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 250 m2, ktoré bude spočívať v povinnosti  mesta 
Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku parc. č. KN-E 
954/1 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 54 m2 uloženie inžinierskej siete – vodovodnej prípojky. Žiadateľ 
požaduje vodovodnú prípojku zriadiť do prevádzky obchodu a služieb (mäsiarstvo) z dôvodu častej 
poruchovosti terajšej vodovodnej prípojky, ktorá je spoločná s vedľajším bytovým domom. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena za účelom 
umiestnenia inžinierskych sietí a v rámci uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena odporúča 
požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania inžinierskych sietí v digitálnej forme 
mestu Žilina. 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  
 
9/ 
Spoločnosť GARDENS development, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01  Žilina,  ako vlastník 
pozemkov parc. č. KN-C 5036, 5037, 5038/1, 5038/47, 5039, 5040/1, 5040/2 a 5040/3 v k. ú. Žilina 
(zap. na LV č. 6463), na ktorých sa má realizovať stavba „obytný súbor Bôrik“, požiadala o uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 
pozemkovej nehnuteľnosti parc. č. KN-C 5038/1 v k. ú. Žilina,  ako budúceho oprávneného z vecného 
bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, 
strpieť na zaťažených pozemkoch: 
- parc. č. KN-C 5132/15 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 8 m2 umiestnenie stavby dopravného napojenia,   
  pozostávajúcu z pozemnej komunikácie a chodníka v rámci stavby „SO 02 dopravné napojenie na   
  ul. Za plavárňou“ 
- parc. č. KN-C 5132/15 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 10 m2 uloženie inžinierskej siete – vodovodnej  
  prípojky v rámci stavby „SO 04 Vodovodná prípojka“ 
- parc. č. KN-C 7056/7 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 16 m2 uloženie inžinierskej siete – splaškovej  
  kanalizačnej prípojky v rámci stavby „SO 07 Splašková kanalizačná prípojka“ 
- parc. č. KN-C 5132/14 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 16 m2 uloženie inžinierskej siete – dažďovej  
  kanalizácie v rámci stavby „SO 09 Dažďová kanalizácia“ 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku: 
- parc. č. KN-C 5132/15 v k. ú. Žilina k novovytvorenej komunikácií v rámci stavby „SO 02 –  
  Dopravné napojenie na ul. Za plavárňou“  
- parc. č. KN-C 5132/14 k. ú. Žilina v rámci stavby „SO 04 vodovodná prípojky Dažďová  
  kanalizácia“ 
- parc. č. KN-C 5132/15 v k. ú. Žilina v rámci stavby „SO 4 Vodovodná prípojka“ 
- parc. č. KN-C 7056/7 v k. ú. Žilina v rámci stavby „SO 7 Splašková kanalizačná prípojka“  
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie dopravy  
dáva k predloženej žiadosti o zriadenie vecného bremena súhlasné stanovisko. V rámci uzavretia 
zmluvy požadujeme predložiť porealizačné zameranie trasovania sietí v digitálnej forme a dodržanie 
podmienok v stanovisku od ÚHA. 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  
 
10/ 
Spoločnosť FavStav s.r.o., so sídlom Národná 813/6, 010 01  Žilina, IČO 46 900 543, ako investor 
stavby „IBV – 4 rodinné domy, prístupová komunikácia + inžinierske siete“ požiadala o uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch: 
- parc. č. KN-C 1391/37, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bytčica, v rozsahu cca 123 m2 

- parc. č. KN-C 1392, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bytčica, v rozsahu cca 43 m2 
- parc. č. KN-C 1390/204, orná pôda v k. ú. Bytčica, v rozsahu cca 20 m2 



- parc. č. KN-C 1401/18, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bytčica, v rozsahu cca 17 m2, 
ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť 
umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí – vodovodu, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, 
rozšírenia NNK a verejného osvetlenia. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina  
nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena za účelom umiestnenia inžinierskych sietí a v rámci 
uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena odporúča požadovať predloženie porealizačného 
zamerania trasovania inžinierskych sietí v digitálnej forme mestu Žilina. 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  
 
11/ 
Spoločnosť HORZA, s.r.o., so sídlom Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO 47 229 578, ako investor 
stavby „Objekt občianskej vybavenosti pri plavárni – Žilina“, požiadala o uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 
pozemkovej nehnuteľnosti parc. č. KN-C 5146/5 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 8242, ako budúceho 
oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho 
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch: 
    - parc. č. KN-C 5147/2 v k. ú. Žilina  
    - parc. č. KN-C 5194/5 v k. ú. Žilina  
    - parc. č. KN-C 5145/2 v k. ú. Žilina  
    - parc. č. KN-C 5841/4 v k. ú. Žilina 
v rozsahu cca 288,28 m2 uloženie inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky, horúcovodnej prípojky 
vrátane šácht, kanalizačnej prípojky a rozvodu požiarneho vodovodu vrátane hydrantu,  
    - parc. č. KN-C 5146/1 v k. ú. Žilina  
    - parc. č. KN-C 5147/1 v k. ú. Žilina  
v rozsahu cca 115,35 m2 umiestnenie inžinierskej siete – VN prípojky, 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina:  
Predmetné pozemky KN-C 5147/2, 5145/2 sú súčasťou predpolia Mestskej krytej plavárne Žilina, na 
pozemkoch sú v dotknutých častiach situované obslužná komunikácia, chodník, parkovisko, izolačná 
zeleň a časť mestskej komunikácie - ul. Vysokoškolákov. Parcela č. KN-C 5841/4 je využívaná ako 
mestská komunikácia - ul. Vysokoškolákov. Parcela č. KN-C 5194/5 ako chodník, resp. pás zelene z 
opačnej strany ul. Vysokoškolákov. 
Parcely č. KN-C 5146/1 a 5147/1 sú súčasťou areálu MKP Žilina. V súčasnosti prebieha urbanisticko-
architektonická súťaž na dostavbu a revitalizáciu areálu MKP. Až výsledok súťaže preukáže možnosť 
a prípustnosť využitia parciel. So situovaním siete VN v tejto polohe nesúhlasíme a odporúčame viesť 
prípojku VN od prípojného bodu cez parcelu 5147/2 priamo k parcele č. KN-C 5146/5, na ktorej bude 
situovaný „Objekt občianskej vybavenosti pri plavárni“. 
 
Na základe uvedeného ÚHA mesta Žilina: 
Súhlasí: 
so zriadením vecného bremena na parcely č. KN-C 5147/2, 5194/5, 5145/2, 5841/4 za účelom uloženia 
inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky, horúcovodnej prípojky vrátane šácht, kanalizačnej prípojky, 
rozvodu požiarneho vodovodu vrátane hydrantu a prípojky VN. 
Nesúhlasí: 
so zriadením vecného bremena na parcelách KN-C 5146/1 a 5147/1 za účelom uloženia prípojky VN. 
ÚHA odporúča trasovanie VN prípojky čo najkratšou trasou k stavbe tak, aby neboli zaťažené uvedené 
parcely. 
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.  

 
 
 
 



OSTATNÉ 
1/ 
Mesto Žilina je vlastníkom pozemku, parc. č. KN-C 81/5, v k. ú. Závodie. Uvedený pozemok nie je 
prístupný z  verejnej komunikácie, mesto tento pozemok aktívne nevyužíva. O odpredaj pozemku 
opakovane žiada Ing. Michal Kavecký, ktorý je vlastníkom susediacich nehnuteľností a podľa 
vlastných tvrdení sa dlhodobo o mestský pozemok stará a zároveň Jozef Blahut, ktorý rovnako tvrdí, 
že sa o pozemok stará a rovnako aj jeho nehnuteľnosť bezprostredne susedí s mestským pozemkom.   
Predaj majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže bol zvolený ako najvhodnejšia forma 
predaja z dôvodu, že o nehnuteľnosť sa uchádzajú naraz dvaja žiadatelia. 
V súlade s čl. 8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina (ďalej len „Zásady“), 
ak mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schváli zámer predať majetok na základe verejnej 
obchodnej súťaže spolu s jej podmienkami, mestský úrad zabezpečí: 

a) oznámenie o zámere predať vec z majetku mesta na základe verejnej obchodnej súťaže a zverejnenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, 

b) oznámenie zámeru predať vec z majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže v regionálnej tlači spolu 
s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tejto súťaže. 

Po schválení predkladaného zámeru a rámcových podmienok súťaže mestským zastupiteľstvom bude 
vyhlásená obchodná verejná súťaž vrátane všetkých formálno- procesných náležitostí. Výber 
najvhodnejšej ponuky uskutoční v súlade s čl. 8 ods. 4 , 5 a 6 Zásad najmenej 5 členná výberová 
komisia, ktorú menuje primátor mesta, pričom 2 členovia komisie sú menovaní z poslancov mestského 
zastupiteľstva. V prípade, ak budú mestu doručené minimálne 2 návrhy, pri ktorých komisia vyhodnotí, 
že spĺňajú súťažné podmienky, bude na výber víťaznej ponuky použitá elektronická aukcia. 
Rozhodujúcim kritériom pri vyhodnocovaní predložených návrhov a výbere víťaznej ponuky je výška 
navrhovanej kúpnej ceny. Pri určení minimálnej kúpnej ceny sa vychádzalo zo znaleckého posudku č. 
106/2022, vypracovaného dňa 01.08.2022, znalcom: Ing. Adrián Bukovec, Jána Vojtaššáka 10/15, 
Žilina, pričom cena pozemku stanovená znaleckým posudkom vo výške 5.089,92 €  bola zvýšená 
o náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 223 €. 
Prílohou materiálu je návrh kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená s úspešným účastníkom obchodnej 
verejnej súťaže. 
ÚHA Žilina voči odpredaju pozemku nemá námietky. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ schváliť“ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 6 0 1 



Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 
 
 
1/ 
AJAM, s.r.o., so sídlom Na stanicu 700/26 A, 010 09  Žilina, IČO 36 423 521 - žiadosť o odpredaj 
časti pozemku parc. č. KN-E 522 v k. ú. Bytčica. Žiadateľ je vlastníkom susedných pozemkov parc. č. 
KN-C 1493/68 a 1493/51 v k. ú. Bytčica. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení je pozemok súčasťou navrhovanej zbernej komunikácie funkčnej 
triedy B2 a kategórie MZ 14,5/60; v súbehu s potokom Rajčianka je tiež navrhovaný hlavný peší ťah. 
Rozdelením pozemku by stratilo mesto prístup k severnej časti parcely. 
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s odpredajom časti pozemku p .č. KN-E 522 k. ú. Bytčica. 
 
2/ 
Jaroslav Demčišák, bytom Poľná 6, 010 01  Žilina a Mgr. Ivana Demčišáková, bytom Smreková 
3097/28, 010 07  Žilina – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 3570/13 v k. ú. Žilina 
o výmere cca 50 m2.  Žiadatelia sú spoluvlastníkmi bytového domu, postaveného na susednom 
pozemku parc. č. KN-C 3570/7 v k. ú. Žilina a pozemok majú záujem odkúpiť za účelom zriadenia 
záhradky alebo postavenia záhradného domčeka, príp. za účelom parkovania. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Predmetný pozemok, je súčasťou dvora tohto bytového domu súp. č. 1185 na ulici Tichá. 
Dvory bytových domov sú poloverejným priestorom užívaným najmä obyvateľmi konkrétneho 
bytového domu. Pri posudzovaní žiadostí o odpredaj pozemkov takýchto dvorov ÚHA zastáva názor, 
že v prípade odpredaja, by tieto mali byť odpredávané do podielového spoluvlastníctva všetkým 
vlastníkom príslušného bytového domu. 
Odpredávanie pozemkov ako aj riešenie potrieb parkovania fyzických a právnických osôb formou 
odpredaja je neprijateľné riešenie uprednostňujúce konkrétneho žiadateľa na úkor tohto priestoru a 
obyvateľov - spoluvlastníkov bytového domu. 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 pre obyvateľov. 
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 vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s odpredajom časti pozemku p. č. KN-C 3570/13 k. ú. Žilina. 
 
3/ 
BYTTERM, a.s., so sídlom Saleziánska 4, 010 07 Žilina, IČO 31 584 705 – žiadosť o odpredaj 
pozemkov parc. č. KN-C 7798/2, 7672/3, 7847/6 a 7750/3 v k. ú. Žilina v zmysle GP 36442500-
27/2022, ktoré žiadateľ dlhodobo využíva ako parkovacie plochy pre obsluhu výmenníkových staníc 
a prevodom vlastníctva by sa zabezpečil trvalý prístup pracovníkov obsluhy do výmenníkových staníc. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Pozemok p. č. KN-C 7798/2 k. ú. Žilina, ktorý bol vytvorený odčlenením od p. č. KN-C 7798 k. ú. 
Žilina sa nachádza na sídlisku Vlčince III, na ulici Gemerská. 
Pozemok p. č. KN-C 7672/3 k. ú. Žilina, ktorý bol vytvorený odčlenením od p. č. KN-C 7672/1 k. ú. 
Žilina sa nachádza na sídlisku Vlčince II, na ulici Varšavská. 
Pozemok p. č. KN-C 7847/6 k. ú. Žilina, ktorý bol vytvorený odčlenením od p. č. KN-C 7847/1 k. ú. 
Žilina sa nachádza na sídlisku Vlčince III, na ulici Polomská. 
Pozemok p. č. KN-C 7750/3 k. ú. Žilina, ktorý bol vytvorený odčlenením od p. č. KN-C 7750/1 k. ú. 
Žilina sa nachádza na sídlisku Vlčince III, na ulici Trnavská. 



Nemáme námietky voči zabezpečeniu prístupu pracovníkov obsluhy spoločnosti BYTTERM, a.s. do 
výmenníkových staníc. Nesúhlasíme však s odpredávaním pozemkov za účelom parkovania 
pracovníkov obsluhy spoločnosti BYTTERM, a.s. 
Podotýkame, že časť vymedzených p. č. KN-C 7847/6 a 7750/3 k. ú. Žilina je už v súčasnosti využívaná 
ako manipulačný priestor prevádzok situovaných v prenajatých priestoroch výmenníkových staníc 
(autoservis, predajňa Husqvarna).  
Riešenie potrieb parkovania fyzických a právnických osôb formou odpredaja je neprijateľné riešenie 
uprednostňujúce konkrétneho žiadateľa na úkor verejného priestoru a obyvateľov sídliska. Takýto 
postup by bol nesystémovým riešením odstavných a parkovacích miest na sídliskách 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 pre obyvateľov celého sídliska. 
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 vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s odpredajom pozemkov p. č. KN-C 7798/2. 7672/3. 7847/6 a 7750/3 k. ú. Žilina v zmysle GP č. 
36442500- 27/2022. 
 
4/ 
Ing. Peter Pika, bytom Pod Hôrkou 1710/1, 010 01  Žilina – žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. 
č. KN-C 6795/19 v k. ú. Žilina o výmere 27 m2 v zmysle GP č. 66/2022. Žiadateľ je vlastníkom 
susediaceho pozemku parc. č. KN-C 6795/4 v k. ú. Žilina, na ktorom je postavená garáž súp. č. 91 
a kúpou požadovaného pozemku by si zabezpečiť prístup ku svojej nehnuteľnosti a jej údržbe. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Predmetný pozemok sa nachádza na juhovýchodnej hranici sídliska Pod nemocnicou. Podľa ÚPN-M 
Žilina v platnom znení je súčasťou kostry Územného systému ekologickej stability – biokoridoru 
mestského významu Mbk 4 – Svahy pod Vlčincami a nemocnicou. 
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti 
pozemku parc. č.  KN-C 6795/19 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 66/2022. 
 
5/ 
YAMAR, s.r.o., Rosina1006, 013 22  Rosina, IČO 46 010 955 – žiadosť o odpredaj časti pozemku  
parc. č. KN-C 1015/8 v k. ú. Žilina o výmere cca 10 m2 za účelom parkovania. V prípade, že nie je 
možné pozemok odpredať, žiadateľ žiada o dlhodobý prenájom. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Predmetný pozemok, na ktorý je prístup cez mestský pozemok - dvor bytového domu z ulice 
Klemensova 1091/5 je súčasťou dvora tohto bytového domu. 
Dvory bytových domov sú poloverejným priestorom užívaným najmä obyvateľmi konkrétneho 
bytového domu. Pri posudzovaní žiadostí o odpredaj pozemkov takýchto dvorov ÚHA zastáva názor, 
že v prípade odpredaja, by tieto mali byť odpredávané do podielového spoluvlastníctva všetkým 
vlastníkom príslušného bytového domu. 
Riešenie potrieb parkovania fyzických a právnických osôb formou odpredaja je neprijateľné riešenie 
uprednostňujúce konkrétneho žiadateľa na úkor tohto priestoru a obyvateľov - spoluvlastníkov 
bytového domu. 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 pre obyvateľov. 
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 vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s odpredajom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1015/8 k.ú. Žilina ani s jeho dlhodobým 
prenájmom. 



 
6/ 
OZ  Budúcnosť  Budatína,  Ul.  Slovenských dobrovoľníkov 426/32, 010 03  Žilina – Budatín - 
žiadosť o odpredaj majetku mesta Žilina – objektu bývalej starej školy so súp. č. 307 na adrese Horná 
307/10, 010 03  Žilina – Budatín a pozemkov parc. č. KN-C 430/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 
1920 m2 a parc. č. KN-C 430/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 107 m2 v k. ú. Budatín za symbolické 
1 €. Svoju žiadosť zdôvodňujú tým, že mestská časť Budatín v súčasnosti nemá žiaden priestor na 
stretávanie sa obyvateľov, rodín, detí mládeže, na rozvíjanie kultúrneho a spoločenského života a OZ 
Budúcnosť má záujem realizovať v požadovanom objekte celý súbor aktivít na kvalitný rozvoj 
komunity a budovanie pozitívneho, zdravého a angažovaného obyvateľstva. 
Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania: 
V prípade prevodu majetku mesta na základe právnych úkonov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, musí byť splnená 
podmienka - dostatočne zdôvodnený osobitný zreteľ. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný najmä 
v prípadoch, ak sa jedná o prevod nehnuteľného majetku mesta vlastníkovi susediacej parcely alebo 
dlhodobému užívateľovi prevádzanej nehnuteľnosti mesta, ak s ohľadom na okolnosti prípadu by 
prevod majetku mesta priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou pôsobil 
kontraproduktívne. V iných prípadoch o existencii dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo samostatným uznesením. 
Nakoľko je mesto Žilina pri nakladaní s majetkom mesta striktne viazané právnymi predpismi a v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina podkladom pri určovaní cien 
nehnuteľností mestským zastupiteľstvom je znalecký posudok a odborný odhad trhovej ceny, nie je 
možné odpredať požadovaný nehnuteľný majetok za symbolickú cenu 1 €, nakoľko by sa jednalo 
o nehospodárne nakladanie s verejným majetkom.   
 
    
7/ 
žiadosť obyvateľov domov súp. č. 1031/7, 1031/40 a 1030/5 (Sad na Studničkách/Ul. 1. mája/ Ul. 
Republiky), v zast. Mgr. Ladislavom Čarneckým, o prenájom pozemkov parc. č. KN-C 2031/5 
a 2031/1 v k. ú. Žilina za účelom ich zveľaďovania a udržiavania, s tým, že vstup do dvora by bol 
umožnený iba obyvateľom, ktorí tam bývajú a majú z dvora vchod. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Predmetný pozemok je súčasťou vnútrobloku obytných domov číslo 1030/5, 1031/5, 1031/7, 1031/40, 
1032/34, 1032/36, 1032/38 a polyfunkčného domu číslo 1029/32 s prístupom do dvora. 
Dvory vnútroblokov sú poloverejným priestorom užívaným najmä obyvateľmi okolitých domov. Takto 
vymedzený dvor by mal byť užívaný všetkými vlastníkmi bytových a nebytových priestorov bloku 
zástavby, nie len ich časťou. 
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina neodporúča 
prenájom pozemku p. č. KN-C 2031/1 a 2031/5 k. ú. Žilina obyvateľom domov súp. č. 1031/7.1031/40 
a 1030/5. 
 
8/ 
BELAN servis oprava motorových vozidiel s.r.o., so sídlom Šoltésovej 17, 820 01  Hlohovec – 
žiadosť o odpredaj pozemku – novovzniknutej parc. č. KN-C 1471/56, trv. tráv. porast o výmere 132 
m2 v k. ú. Bánová v zmysle GP 36442500-171/2021 (pôvodná parc. č. KN-E 457/802). Žiadateľ má 
záujem uvedený pozemok sceliť s pozemkom parc. č. KN-C 1471/55, ktorého je výlučným vlastníkom. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Predmetný pozemok sa nachádza v lokalite Rybníky v západnej časti katastrálneho územia Bánová na 
hranici s k. ú. obcí Bitarová a Hôrky v ochrannom pásme diaľnice Dl. 
Mesto Žilina má spracovaný a schválený Územný plán mesta Žilina v znení zmien a doplnkov č. 1 - 8 
a Územný generel dopravy s plánom udržateľnej mobility mesta Žilina, podľa ktorých je pozemok 
súčasťou dopravného priestoru navrhovanej križovatky a zbernej komunikácie a ktorých presné 
umiestnenie určí až následná projektová dokumentácia. 



Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom pozemku p. 
č. KN- C 1471/56 k. ú. Bánová, ktorý bol vytvorený GP č.36442500-171/2021 a je totožný s p. č. KN-
E 457/802 k. ú. Bánová. 
 
9/ 
Peter Cibuľa, Javorová 3073/15, 010 07  Žilina – žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. KN-E 
4969/201 o výmere 80 m2 v k. ú. Žilina, na ktorom je postavená garáž údajne vo vlastníctve žiadateľa, 
príp. o zámenu požadovaného pozemku za pozemok parc. č. 4575/4 v k. ú. Žilina, zast. plocha 
a nádvorie o výmere 10 m2, ktorého je vlastníkom a na ktorom sa nachádza chodník. 
Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania: 
Z dôvodu, že žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, ktorý susedí s požadovaným pozemkom a ani nebolo 
preukázané žiadateľom vlastníctvo ku garáži, postavenej na pozemku parc. č. KN-E 4696/201 v k. ú. 
Žilina, nespĺňa žiadosť podmienky prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 
 
10/ 
Spoločenstvo vlastníkov bytov Čajakova 2171/10 a 12, Čajakova 2171/12, Žilina - žiadosť 
o vyjadrenie k investičnému zámeru - vybudovanie zariadenia pre dodávku TÚV a tepla (2 ks 
tepelných čerpadiel Wamak AW 47 EVI HD), ktorých vonkajšie jednotky by boli umiestnené 
v bezprostrednej blízkosti obytného domu na pozemku parc. č. KN-C 4499/1v k. ú. Žilina a vnútorné 
jednotky za stenou domu v suteréne. Predpokladaný záber je cca 14 m2 (zriadenie vecného bremena).  
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Predmetný bytový dom sa nachádza uprostred sídliska Hliny IV a je, ako aj celé sídlisko, pripojený na 
sústavu centrálneho zásobovania teplom (ďalej len SCZT). 
Mesto Žilina má spracovaný a schválený: 
- Územný plán mesta Žilina v znení Zmien a doplnkov č. 1 - 8 (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom 
znení), 
- Koncepciu rozvoja mesta Žilina v oblasti tepelnej energetiky, 
tieto sú zverejnené na oficiálnych stránkach mesta https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemnv- plan-
mesta-zilina-2/ a https://www.zilina.sk/dokumentv-mesta/strategicke-dokumenty-mesta/. 
Podľa záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení je neprípustné budovanie duplicitných zdrojov 
tepla v lokalitách, kde je efektívne prevádzkované centrálne zásobovanie teplom (viď. kapitola 2.18.4.3 
Energetika, podkapitola Zásobovanie teplom, ods. 8). 
Podľa Koncepcie rozvoja mesta Žilina v oblasti tepelnej energetiky jednou zo zásad pre rozvoj zásobo-
vania územia mesta teplom je nepripustiť budovanie duplicitných zdrojov tepla v lokalitách, kde je 
efektívne prevádzkované SCZT; je nežiadúce odpájanie sa jednotlivých objektov spotreby tepla od 
SCZT a výstavba nových zdrojov tepla v okruhu možnosti pripojenia sa SCZT (viď. kapitola 5.2. Zá-
sady pre rozvoj zásobovania územia mesta teplom). 
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s investičným zámerom - 
zriadením vecného bremena na pozemku p. č. KN-C 4499/1 k. ú. Žilina. 
 
11/ 
Ing. Anton Turoň, PhD., Baničova 3390/19, 010 15 Žilina – žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. 
č. KN-C 4906/246 v k. ú. Žilina o výmere cca 707 m2 za účelom zabezpečenia prístupovej cesty 
k pozemku žiadateľa. Žiadateľ je vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 4906/292 a 4906/137 v k. ú. 
Žilina. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa je v súčasnosti prístupná aj zo západnej strany pozemku, z ulice 
Veľkomoravská. Odpredajom pozemku žiadateľovi bude úplne zamedzený prístup na pozemok p. č. 
KN-C 4906/199 a 4906/209 k. ú. Žilina a prístup k pozemku p. č. KN-C 4906/138 k. ú. Žilina z 
východnej strany. 
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti pozemku p. 
č. KN-C 4906/246 k. ú. Žilina (cca 707 m2) za účelom vybudovania prístupovej cesty k pozemku. 

https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemnv-plan-mesta-zilina-2/
https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemnv-plan-mesta-zilina-2/
https://www.zilina.sk/dokumentv-mesta/strategicke-dokumenty-mesta/


 
12/ 
TAU, s.r.o., Bottova 5, 010 01 Žilina, IČO 36 421 154 - žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 
KN-C 6589/1 v k. ú. Žilina o výmere 60 m2 (novovytvorená parc. č. KN-C 6589/42 v k. ú. Žilina 
v zmysle GP 46765239-134/2019) za účelom rozšírenia prístupovej cesty a tým umožnenie prístupu 
k zadnému vchodu a k nákladnému výťahu pre obchodné prevádzky polyfunkčného domu 
„GALÉRIA“, tiež pre zásobovanie prevádzky dm drogérie, pre prístup k el. rozvodni správcu SSE 
a k výmenníkovej stanici tepla správcu objektu MPM správcovská spol. Žilina.  
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
K žiadosti bola, okrem geometrického plánu, priložená kópia situácie projektovej dokumentácie „Ga-
léria Bulvár - rozšírenie parkoviska“ (Racional, s.r.o., Ing. arch. Otto Sedlák). 
V žiadosti  vymedzená časť pozemku je súčasťou plôch zelene verejného priestoru - vnútrobloku sídli-
ska Hliny III. 
V 12/2019 bola spracovaná urbanistická štúdia „Revitalizácia sídliska Hliny III - IV“ (ďalej len UŠ), 
ktorú uznesením č. 65/2020 zo dňa 11.05.2020 zobralo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na vedomie. 
V snahe zapojiť do riešenia čo najviac obyvateľov - užívateľov jednotlivých priestorov pristúpilo 
mesto Žilina k riešeniu verejných priestorov sídlisk formou participatívneho plánovania (dotazníkový 
prieskum, stretnutia s občanmi...). 

Podľa UŠ v priestore, ktorý má spoločnosť zámer odkúpiť, je ponechaná jestvujúca vzrastlá zeleň do-
plnená o trvalkové záhony. 

Riešenie potrieb spevnených plôch a parkovania fyzických a právnických osôb formou odpredaja je 
neprijateľné riešenie uprednostňujúce konkrétneho žiadateľa na úkor verejného priestoru, zelene a oby-
vateľov sídliska. Takýto postup by bol nesystémovým riešením spevnených plôch, odstavných a parko-
vacích miest na sídliskách mimo základných organizačných väzieb v území, ktorý rieši konkrétny súk-
romný záujem. 

Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti pozemku 
p. č. KN-C 6589/1 k. ú. Žilina (60 m2) za účelom rozšírenia prístupovej cesty, respektíve vybudovania 
parkoviska. 
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie dopravy nemá 
k žiadosti pripomienky. 
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie životného prostredia 
nesúhlasí s odpredajom pozemku, nakoľko sa jedná o záber verejnej zelene. 
 
13/ 
PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov na Oravou 132, 027 44  Tvrdošín  - žiadosť o zriadenie vecného 
bremena na pozemku parc. č. KN-C 7899 v k. ú. Žilina v rozsahu cca 4 m2 za účelom umiestnenia 
elektroenergetického zariadenia a jeho prevádzky (nabíjacia stanica pre elektromobily). Vecné 
bremeno žiadajú zriadiť v prospech oprávneného – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47  Žilina. 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina: 
Podľa k žiadosti priloženej situácie má byť pilierová rozpojovacia a istiaca skriňa (PRIS) umiestnená 
na sídlisku Vlčince IV, uprostred plochy verejnej zelene medzi ulicou K. Kmeťku a detským ihriskom. 
Mesto Žilina má spracovaný a schválený Územný plán mesta Žilina v znení Zmien a doplnkov č. 1 - 8 
(ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení). Tieto sú zverejnené na oficiálnych stránkach mesta 
https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemnv-plan-mesta-zilina-2/. 
Podľa záväznej časti ÚPN-M, kapitoly 2.18.4.3 Energetika, podkapitoly Zásobovanie elektrickou 
energiou bodu 15): „Elektronické komunikačné a energetické siete uložené v zemi musia byť vedené 
v združených trasách, ich duplicita v územiach, kde sieť už existuje, sa pripúšťa len v tých prípadoch, 
kde nie je možné iné riešenie. Viditeľné objekty na teréne, ktoré s nimi súvisia, musia byť riešené len 
v nevyhnutnom rozsahu a umiestnené v rámci jestvujúcich, respektíve navrhovaných stavieb, alebo 
ako prístavby k existujúcim objektom pozemných stavieb, nie ako voľne stojace na plochách zelene a 
verejných priestorov“. 



Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
so zriadením vecného bremena za účelom umiestnenia rozpojovacej skrine na pozemku p. č. KN-C 
7899 k. ú. Žilina. 
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – oddelenie dopravy:  
So zriadením rozpojovacej skrine súhlasíme. Zároveň požadujeme predložiť projekt nabíjacej stanice 
s vyznačením vyhradených parkovacích miest, čo môže byť problém či už z pohľadu verejnej zelene 
alebo parkovacej situácie. Následne sa vyjadríme k predloženému projektu aj s ohľadom na platný 
pokyn prednostu č. 005/2021. 
Stanovisko finančnej  a majetkovej komisie: 
„Finančná a majetková komisia odporúča MZ zobrať na vedomie “ 
Výsledok hlasovania :  
Člen komisie Za  Proti Zdržal sa 

 Ing. Martin Kapitulík   - - - 
Mgr. Miriam Šuteková    
Ing. Jozef Cisarik     
Ing. Miroslav Sokol     
Mgr. Vanda Tuchyňová     
 Ing. Gustáv Šimalčík  - - - 
Bc. Ing. Veronika Bobáňová  - - - 
Ing. Jozef Mičic     
Ing. Soňa Mäsiarová     
 Peter Veselý  - - - 

Ing. Ivan Gašpar  - - - 
Ing. Elena Šuteková  - - - 
JUDr. Ing. Roman Kružliak    
SPOLU 7 0 0 

 
 
 


	Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia finančnej a majetkovej komisie (ďalej len „zápisnica“).
	Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči majetkovoprávnemu vysporiadaniu časti pozemku p. č. KN-C 1370 k. ú. Trnové a odporúča ho riešiť odpredajom.
	Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemku p. č. KN-C 2398/3 k. ú. Považský Chlmec v zmysle GP 45876479-14/2018.


