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

1/

Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1030/5, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 16 m2 v k. ú. Zádubnie v zmysle GP č. 52168735-51/2022 a jeho odpredaj Elene Sýkorovej, 
bytom Zádubanská 63/81, 010 03 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou 
uznesením č. 233/2020 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020, vo výške 38,02 €/m2, 
čo predstavuje celkovú čiastku 638,32 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti vo výške 30 €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľky.

MATERIÁL

v

Elena Sýkorová, bytom Zádubanská 63/81, 010 03 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku pare. č. 
KN-C 1030/5, zast. plocha a nádvorie o výmere 16 m2 v k. ú. Zádubnie v zmysle GP č. 52168735- 
51/2022, vyhotoveného Ing. Mgr. Vladimír Hrívik - Geo - Law, Vysokoškolákov 8556/33A, 010 08 
Žilina, ktorý bol odčlenený od pôvodnej pare. č. KN-C 1030/1 k. ú. Zádubnie, zap. na LV č. 358. 
Žiadateľka je vlastníčkou susedných pozemkov pare. č. KN-C 207/1 a 207/2 v k. ú. Zádubnie, zap. 
na LV č. 617 a kúpou požadovaného pozemku má záujem si zabezpečiť prístup z komunikácie Ul. 
Spojná do svojej garáže a starostlivosť a servisovanie ČOV.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemku p. č. KN-C 
1030/5 k. ú. Zádubnie v zmysle GP č. 52168735-51/2022.

Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 
38,02 €/m2 , čo predstavuje čiastku 608,32 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 638,32 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o. 
dňa 11.10.2022, je celková hodnota pozemku 768 € (jednotková hodnota pozemku: 48 €/m2).

Žiadateľka prostredníctvom podpísaného čestného prehlásenia vyhlásila, že nie je vlastníčkou 
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.

Žiadateľka nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie,, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum; 28.10.2022

Parcela registra C, 1030/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Zádubnie

1029

20 ŤÍ2t

228/5

540/1

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





Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 11.10.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Zádubnie, obec Žilina, okres Žilina, 
zapísaná ako:
- pare. C-KN č. 1030/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2.
(odčlenená od parcely C-KN č. 1030/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 838 m2)

Požiadavka zo dňa 06.10.2022 
GPč. 52168735-51/2022

Jednotková hodnota pozemku...................................................................................48,- EUR/m2

pare. C-KN č. 1030/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2...........................768,- EUR

SPOLU.................................................................................................................................  768,- EUR

Pozemok sa nachádza v mestskej časti Zádubnie a celou svojou výmerou je súčasťou parcely, 
ktorá je vedená ako miestna komunikácia ul. Spojná. Pozemok je v katastri nehnuteľností 
vedený ako pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová 
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Samotná 
novovytvorená parcela je súčasťou zeleného pásu ležiaceho medzi asfaltovou komunikáciou 
a rodinným domom a tvorí vjazd do garáže predmetného rodinného domu. Jeho kúpou si 
vlastník rodinného domu môže vysporiadať vlastnícke vzťahy ku vjazdu do garáže a následne 
realizovať povrchovú úpravu pozemku. Vzhľadom na tvar, rozmery a umiestnenie pozemku 
nepredpokladáme, že by uvedený pozemok mal v budúcnosti iné využitie.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. PelerGordík, konatéi^
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov v k. ú. Závodie, zap. na LV č. 1170:
- pare. č. KN-C 1235/41, zast. plocha a nádvorie o výmere 37 m2
- pare. č. KN-C 1235/39, ostatná plocha o výmere 10 m2 
a ich odpredaj do podielového spoluvlastníctva:

1. Jozefovi Klimanovi, bytom Gogoľova 637/31, 010 04 Žilina podiel 1/2
2. Mgr. Annamárii Klimanovej, bytom Gogoľova 637/31, 010 04 Žilina podiel 2/6
3. Mgr. Beatrix Petríkovej, bytom Andreja Kmeťa 326/23, 010 01 Žilina podiel 1/6

za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou uznesením č. 233/2020 Mestského 
zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 
2 912,51 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 30 €, 
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadané pozemky susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.

MATERIÁL

Jozef Kliman, bytom Gogoľova 637/31, 010 04 Žilina
Mgr. Annamária Klimanová, bytom Gogoľova 637/31, 010 04 Žilina
Mgr. Beatrix Petříková, bytom Andreja Kmeťa 326/23, 010 01 Žilina
požiadali o odpredaj pozemkov v k. ú. Závodie:
- pare. č. KN-C 1235/41, zast. plocha a nádvorie o výmere 37 m2
- pare. č. KN-C 1235/39, ostatná plocha o výmere 10 m2
Žiadatelia sú vlastníkmi susedného pozemku pare. č. KN-C 1235/17 v k. ú. Závodie (zap. na LV č. 
633) v spoluvlastníckych podieloch:
- Jozef Kliman spoluvlast. podiel 1/2
- Mgr. Annamária Klimanová spoluvlast. podiel 2/6
- Mgr. Beatrix Petříková, spoluvlast. podiel 1/6
a kúpou požadovaných pozemkov majú záujem si zabezpečiť prístup z komunikácie Ul. Gogoľova 
k svojej nehnuteľnosti a rozšíriť záhradu.
(V minulosti už bol uskutočnený odpredaj podobných pozemkov pred susednými domami na 
predmetnej ul. Gogoľova v Závodí.)
r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemkov p. č. KN-C 
1235/41 a 1235/39 k. ú. Závodie.

Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 
61,33 €/m2, čo predstavuje čiastku 2 882,51 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 2 912,51 €.
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V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o. 
dňa 25.11.2022, je celková hodnota pozemkov 5 375 €.
Jednotková hodnota pozemkov:
- pare. č. KN-C 1235/41 o výmere 37 m2 k. ú. Závodie 125 €/m2
- pare. č. KN-C 1235/39 o výmere 10 m2 k. ú. Závodie 75 €/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.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 28.10.2022

Parcela registra C, 1235/41
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Závodie

ť/y-c

//■3T/39

1424/107

1235í 109j

1424/96
1235/,

«|5/138

636/2J\ i|ái

627/1112 B&l 50

\ 1

l t ’Tr.t v*

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



Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 25.11.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Závodie, obec Žilina, okres Žilina, 
zapísané ako:

pare. CKN č. 1235/39 - ostatná plocha o výmere 10 m2,
pare. CKN č. 1235/41 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2.

Požiadavka zo dňa 18.11.2022

Jednotková hodnota pozemku...................................................................................75,- EUR/m2
pare. CKN č. 1235/39 - ostatná plocha o výmere 10 m2................................................... 750,- EUR

Jednotková hodnota pozemku.................................................................................125,- EUR/m2
pare. CKN č. 1235/41 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2...................... 4.625,- EUR

SPOLU..............................................................................................................................5.375,- EUR

Pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Závodie, v zástavbe rodinných domov, na ulici 
Gogoľova. V zmysle územného plánu ide o plochy s prevahou individuálneho bývania. 
Pozemok pare. CKN č. 1235/41 má pravidelný tvar obdĺžnika a je súčasťou chodníka 
a zeleného pásu pred rodinným domom situovaným v radovej zástavbe, pričom prístup pešo 
aj autom do predmetného domu je zabezpečený práve cez tento pozemok. Pozemok je 
spôsobom využívania vedený ako pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska 
stavba a jej súčasti. Pozemok pare. CKN č. 1235/39 je svahovitý, má trojuholníkový tvar 
a malú výmeru a je súčasťou územia zarasteného stromami. Vzhľadom na spôsob využívania 
je vedený ako pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím 
alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Zároveň susedí so zadnou 
časťou záhrady predmetného rodinného domu. V budúcnosti nepredpokladáme iné ako 
doterajšie využitie vzhľadom na umiestnenie pozemkov a ich využiteľnosť pre vlastníka 
uvedeného rodinného domu.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností,

Strana 1 z 2



ktorých predaj naša spoločnosť y ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. Peter Gordík, konatel■
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 974/2, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 22 m2 v k. ú. Budatín v zmysle GP č. 46/2021 a jeho odpredaj Štefanovi Šavelovi, bytom 
Železničná 110/14, 010 03 Žilina - Budatín, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou 
uznesením č. 233/2020 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, 
čo predstavuje celkovú čiastku 1 379,26 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti vo výške 30 €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

MATERIÁL

v v v v

Stefan Savel, bytom Železničná 110/14, 010 03 Žilina - Budatín, požiadal o odpredaj pozemku 
pare. č. KN-C 974/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v k. ú. Budatín v zmysle GP č. 46/2021, 
vyhotoveného SLOVMAP s.r.o., Žilinská Lehota 115, 010 01 Žilina, IČO 50 740 318, ktorý bol 
odčlenený od pôvodnej pare. č. KN-C 974 k. ú. Budatín, zap. na LV č. 729. Žiadateľ je vlastníkom 
susedného pozemku pare. č. KN-C 450/1 v k. ú. Budatín, zap. na LV č. 117 a kúpou požadovaného 
pozemku má záujem o jeho majetkovoprávne vysporiadanie, nakoľko sa na ňom nachádza oplotenie, 
časť garáže a prístrešku.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju časti pozemku p. č. KN-C 
974 k. ú. Budatín v zmysle GP č. 46/2021.

Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 
61,33 €/m2, čo predstavuje čiastku 1 349,26 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 1 379,26 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o. 
dňa 25.11.2022, je celková hodnota pozemku 1 980 € (jednotková hodnota pozemku: 90 €/m2).

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.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 21.10.2022

Parcela registra C, 974
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Budatín
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116-1
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38&10

452/3

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je !en informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať íen odborne spôsobilá osoba.
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vyjadrenie č. 16819/2022-150578/2022-ÚHA-DUD z 11.10.2022
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Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 25.11.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

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

pare. CKN č. 974/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2
(vytvorená z pare. CKN č. 974 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5189 m2).

Požiadavka zo dňa 18.11.2022 
GP č. 46/2021

Jednotková hodnota pozemku...................................................................................90,- EUR/m2
pare. CKN č. 974/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2...........................1.980,- EUR

SPOLU..............................................................................................................................1.980,- EUR

Pozemok sa nachádza v mestskej časti Budatín, v zástavbe rodinných domov, na ulici 
Železničná. V zmysle územného plánu ide o plochy s prevahou individuálneho bývania. 
Pozemok pare. CKN č. 974/2 má tvar lichoběžníka a je súčasťou pásu pred rodinným domom, 
ktorý oddeľuje rodinný dom od miestnej komunikácie, pričom na časti pozemku je osadená 
zámková dlažba a odvodňovací žľab a táto časť tvorí prístup pešo aj autom do predmetného 
rodinného domu. Pozemok je spôsobom využívania vedený ako pozemok, na ktorom je 
postavená inžinierska stavba. V budúcnosti nepredpokladáme iné ako doterajšie využitie 
vzhľadom na umiestnenie pozemku a jeho využiteľnosť pre vlastníka uvedeného rodinného 
domu.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. Petér Gordík, konateľ X
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 285/6, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 2 m2 v k. ú. Závodie, zap. na LV č. 1170 a jeho odpredaj Miroslavovi Čieškovi, MBA, 
bytom B. S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou 
uznesením č. 233/2020 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, 
čo predstavuje celkovú čiastku 152,66 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti vo výške 30 €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.

MATERIÁL

v v

Miroslav Cieško, MBA, bytom B. S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku 
pare. č. KN-C 285/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v k. ú. Závodie. Jedná sa o 
majetkovoprávne vysporiadanie, nakoľko sa na požadovanom pozemku nachádza oplotenie 
žiadateľa, ktorý je vlastníkom susedných pozemkov pare. č. KN-C 285/9 a 283 v k. ú. Závodie, zap. 
na LV č. 1789.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemku p. č. KN-C 285/6 
k. ú. Závodie.

Odbor právny, majetkový a vereného obstarávania:
Cenu za odpredávaný pozemok navrhujeme v zmysle schválenej metodickej pomôcky vo výške 
61,33 €/m2, čo predstavuje čiastku 122,66 €. Náklady na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
predstavujú 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 152,66 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o. 
dňa 09.12.2022, je celková hodnota pozemku 250 € (jednotková hodnota pozemku: 125 €/m2).

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.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 29.11.2022

Parcela registra C, 285/6
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Závodie

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



Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

íVlesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 09.12.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

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

pare. CKN č. 285/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2.

Požiadavka zo dňa 02.12.2022

Jednotková hodnota pozemku.................................................................................125,- EUR/m2
pare. CKN č. 285/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2.................................250,- EUR

SPOLU................................................................................................ .................................250,- EUR

Pozemok sa nachádza v mestskej časti Závodie, v zástavbe rodinných domov, na ulici Juraja 
Závodského. V zmysle územného plánu ide o plochy s prevahou individuálneho bývania. 
Pozemok má tvar úzkeho obdĺžnika a je súčasťou zeleného pásu, ktorý tvorí vstup do dvora 
rodinného domu. Pozemok je spôsobom využívania vedený ako pozemok, na ktorom je dvor. 
V budúcnosti nepredpokladáme iné ako doterajšie využitie vzhľadom na umiestnenie 
pozemku a jeho využiteľnosť pre vlastníka uvedeného rodinného domu. Redukujúcim 
faktorom je najmä malá výmera a rozmery predmetného pozemku.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. PeterHjiordík* konateľ
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku pare. č. KN-C 1370/5, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 13 m2 v k. ú. Trnové v zmysle GP č. 52168735-44/2021 a jeho odpredaj Petrovi Paurovi 
amanž. Alexandre Paurovej, obaja bytom Na Bárek 1470/2, 010 01 Žilina, za cenu stanovenú 
mestským zastupiteľstvom vo výške 70 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 910 €, a to 3/5 
väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
osobitný zreteľ z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, nakoľko pri geodetickom 
zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného múru - oplotenia pozemku a rodinného domu 
žiadateľov, došlo k presahu do mestského pozemku.

MATERIÁL

Peter Paur a manž. Alexandra Paurová, obaja bytom Na Bárek 1470/2, 010 01 Žilina, opätovne 
požiadali o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 1370/5, zast. plocha anádv. 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 
pare. 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 pare. 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.
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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.

Štvrtýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 19.09.2022, 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.

r v
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.

Stavebný úrad - referát špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy:
Stavba oporného múru, umiestnená na hranici križovatky ulíc Dunajská a Na Bárek, svojou časťou 
zasahuje aj do pozemku pare. č. KN-C 1370, ktorý je vo vlastníctve mesta Žilina. Situovanie 
zrealizovaného oporného múru v súčasnosti neprekáža prejazdu vozidiel po miestnej ceste 
a akceptuje zámer v budúcnosti v prípade potreby Ul. Dunajská a Ul. Na Bárek rozšíriť.
S predloženým projektom pre vydanie dodatočného stavebného povolenia uvedenej stavby 
súhlasíme. Žiadame rešpektovať podmienky vyjadrenia mesta Žilina, odbor správy verejného 
priestranstva a ŽP.

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.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 1370
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Trnové
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 
Dátum: 21.5.2021
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Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu i 
01i 31 Žilina

V Žiline dňa 18.01.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

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

- pare. C-KN č. 1370/5 - zastavaná piocha a nádvorie o výmere 13 m2.

Požiadavka zo dňa 11.01.2022 
GPč. 52168735-44/2021

jednotková hodnota pozemku.............................. ........................................... ........ 48,- EU R/m2

pare. C-KN č. 1370/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2........................624,- EUR

SPOLU.......................... ............................................................. ......................................... 624,- EUR

Pozemok sa nachádza v mestskej časti Trnové a celou svojou výmerou tvorí súčasť miestnej 
komunikácie ul. Na Bárek s križovatkou ul. Dunajská. V katastri nehnuteľností je vedený ako 
pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová 
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Z dôvodu, 
že pozemok tvorí miestnu komunikáciu s uvedeným využitím v oblasti rodinných domov, 
pričom je predpoklad, že v komunikácii sú uložené aj inžinierske siete, nepredpokladáme, že 
by uvedený pozemok mal v budúcnosti iné využitie.
Celkovým obmedzujúcim faktorom je teda umiestenie pozemku, využitie, ako aj výmera.

Dovoľujeme si upozorniť na fakt, že v prípade predaja pozemku súkromným vlastníkom, môže 
byť doprava na aktuálne využívanej komunikácii obmedzená zmenou doteraz plynulej šírky 
komunikácie.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.
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ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

1/

Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku pare. č. KN-C 1248/39, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 1100 a jeho odpredaj Ing. Miroslavovi Schwabovi, bytom 
Pionierska 981/5, 017 01 Považská Bystrica, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 141/2022, 
vyhotoveným Ing. Adriánom Bukovcom, v celkovej hodnote 2 514,16 €, ktorá bola zvýšená 
o náklady za vypracovanie ZP vo výške 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo 
výške 30 €, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) 
zák. č. 138/1991 Zb., na ktorom je postavená stavba - garáž súp. č. 4773, zapísaná na LV č. 10639 
v k. ú. Žilina v prospech žiadateľa.

MATERIÁL

Ing. Miroslav Schwab, bytom Pionierska 981/5, 017 01 Považská Bystrica, požiadal o odpredaj 
pozemku pare. č. KN-C 1248/39, zast. plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania, nakoľko na žiadanom pozemku je postavená garáž súp. č. 4773, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 10639 v k. ú. Žilina v prospech žiadateľa.

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 141/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 16.10.2022 v celkovej hodnote 2 261,16 € (jednotková hodnota pozemku: 125,62 
€/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 2 514,16 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o. 
dňa 11.10.2022, je celková hodnota pozemku 4 500 € (jednotková hodnota pozemku: 250 €/m2).

r v ^

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemku p. č. KN-C 
1248/39 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.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 31.10.2022

Parcela registra C, 1248/39
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať ien odborne spôsobilá osoba.



Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 11.10.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

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

- pare. CKN č. 1248/39 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2.

Požiadavka zo dňa 06.10.2022

Jednotková hodnota pozemku.................................................................................250,- EUR/m2

pare. CKN č. 1248/39 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2........................4.500,- EUR

SPOLU.............................................................................................................................. 4.500,- EUR

Predmetný pozemok je situovaný v žiadanej lokalite na ulici Veľká Okružná, v území so 
zástavbou bytových domov a garáží, s pešou dostupnosťou do historického centra mesta. Na 
pozemku je postavená garáž, ktorá je súčasťou radovej zástavby garáží a ktorá je vo 
vlastníctve súkromnej osoby. Prístup na pozemok je z asfaltovej verejnej komunikácie. 
Parkovanie v tejto lokalite je problematické a dopyt po plochách na parkovanie je značný. 
Vzhľadom na rozmer pozemku a jeho umiestnenie v zástavbe garáží, nepredpokladáme 
v blízkej budúcnosti iné využitie. Predpokladáme, že vlastník garáže je aj žiadateľom o 
odkúpenie pozemku, čím si chce vysporiadať vlastníctvo komplexne.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. Peter Gordík, konateľ
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2/

Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 2439/8, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 1100 a jeho odpredaj Ivanovi Petrášovi a manž. Zdenke 
Petrášovej, obaja bytom Hlboká cesta 1692/32, 010 01 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 147/2022, vyhotoveným Ing. Adriánom Bukovcom, v celkovej hodnote 2 765,40 €, 
ktorá bola zvýšená o náklady za vypracovanie ZP vo výške 223 € a náklady za určenie trhovej 
hodnoty nehnuteľnosti vo výške 30 €, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zák. č. 138/1991 Zb., na ktorom je postavená stavba - garáž súp. č. 
4378, zapísaná na L V č. 11096 v k. ú. Žilina v prospech žiadateľov.

MATERIÁL

Ivan Petráš a manž. Zdenka Petrášová, obaja bytom Hlboká cesta 1692/32, 010 01 Žilina,
požiadali o odpredaj pozemku pare. č. KN-C 2439/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v k. ú. 
Žilina, zap. na LV č. 1100, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania, nakoľko na žiadanom 
pozemku je postavená garáž súp. č. 4378, zapísaná na liste vlastníctva č. 11096 v k. ú. Žilina 
v prospech žiadateľov.

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bol vypracovaný ZP č. 147/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 27.10.2022 v celkovej hodnote 2 512,40 € (jednotková hodnota pozemku: 125,62 
€/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty 
nehnuteľnosti 30 €.
Celková čiastka k úhrade: 2 765,40 €.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o. 
dňa 27.10.2022, je celková hodnota pozemku 5 000 € (jednotková hodnota pozemku: 250 €/m2).

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči odpredaju pozemku pare. č. KN-C 
2439/8 v k. ú. Žilina.

Žiadatelia prostredníctvom podpísaného čestného prehlásenia vyhlásili, že nie sú vlastníkmi 
nehnuteľností nachádzajúcich sa pod verejnými priestranstvami, stavbami, prípadne inými 
hnuteľnými a nehnuteľnými vecami vo vlastníctve mesta Žilina v rámci mesta Žilina a k nemu 
prislúchajúcich katastrálnych území.

Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 31.10.2022

Parcela registra C, 2439/8
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je ien informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.



Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 27.10.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

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

- pare. CKN č. 2439/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2.

Požiadavka zo dňa 24.10.2022

Jednotková hodnota pozemku................................................................................. 250,- EUR/m2

pare. CKN č. 2439/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2..........................5.000,- EUR

SPOLU.............................................................................................................................. 5.000,- EUR

Predmetný pozemok je situovaný v žiadanej lokalite v centre mesta, vo vnútrobloku ulíc 1. 
mája a Moyzesova. Pozemok sa nachádza v území so zástavbou bytových domov a garáží, 
s pešou dostupnosťou do historického centra mesta. Na pozemku je postavená garáž, ktorá 
je súčasťou radovej zástavby garáží a ktorá je vo vlastníctve súkromnej osoby. Prístup na 
pozemok je z asfaltovej verejnej komunikácie a následne cez dvor vo vnútrobloku, ktorý je vo 
vlastníctve mesta Žilina. Parkovanie v tejto lokalite je problematické a dopyt po plochách na 
parkovanie je značný. Vzhľadom na rozmer pozemku a jeho umiestnenie v zástavbe garáží, 
nepredpokladáme v blízkej budúcnosti iné využitie. Predpokladáme, že vlastník garáže je aj 
žiadateľom o odkúpenie pozemku, čím si chce vysporiadať vlastníctvo komplexne.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. Peterter Gordík, konateľ
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku pare. C-KN č. 7993, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 953 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 
katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10115 a odpredaj príslušného podielu 
na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu súp. č. 3228 na ul. Platanová v Žiline, 
zapísanom na LV č. 5898, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Žilina, a to: Ing. Mišík Pavol, rod. 
Mišík a manželka Ing. Svetlana Mišíková, rod. Korsaková obaja bytom Višňové 810, 013 23 
Višňové ako manželia v BSM podiel 96/4648 v 1/1 -ine za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 
18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 3 la zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve 
žiadateľov.

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku pare. C-KN č. 7621, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1726 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 
katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10220 a odpredaj príslušného podielu 
na predmetnom pozemku spoluvlastníkovi bytového domu súp. č. 1670 na ul. Cernovská v Žiline, 
zapísanom na LV č. 5030, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Žilina, a to: Mgr. Múdry Michal, 
rod. Múdry, Petzvalova 3378/61, 010 15 Žilina podiel 35/12024 v 1/1-ine za cenu určenú v zmysle 
ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31 a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami vo 
vlastníctve žiadateľov.

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku pare. C-KN č. 7727, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1662 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 
katastrálny odbor, pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10727 a odpredaj príslušného podielu 
na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu súp. č. 948 na ul. B. S. Timravy 
v Žiline, zapísanom na LV č. 5286, okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz. Žilina, a to: Šafářová 
Gabriela, rod. Dúbravková, 5. Května 210, 539 52 Trhová Kamenice 539 52 podiel 67/12236 v !4- 
ine a Pechotová Lenka, rod. Dúbravková, Mládežnícka 37, 013 05 Belá podiel 67/12236 v /á-ine 
za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31 a zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 
16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky 
zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov.
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MATERIÁL

Tento materiál sa predkladá v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4, ods. 2. 
písm. a/ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, podľa ktorého mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje vždy spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na základe 
právnych úkonov s výnimkou prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa 
osobitného predpisu 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.

Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.

1 Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
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ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaná 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/

Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 8912:
- pare. č. KN-C 5166/40, zast. plocha a nádvorie o výmere 23 m2
- pare. č. KN-C 5166/41, zast. plocha a nádvorie o výmere 115 m2
- pare. č. KN-C 5166/42, zast. plocha a nádvorie o výmere 87 m2
- pare. č. KN-C 5860/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 210 m2
- pare. č. KN-C 5191/36, ostatná plocha o výmere 732 m2
a pare. č. KN-C 5166/19, zast. plocha a nádvorie o výmere 787 m2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 
143/2019, vyhotoveného GEOMER Žilina, s. r. o.
(ohodnotených ZP č. 151/2022, vypracovaným Ing. Adriánom Bukovcom, v celkovej hodnote 
168 317,56 €) a ich odplatnú zámenu za pozemky v k. ú. Bytčica, zap. na LV č. 650:
- pare. č. KN-C 1192/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 759 m2
- pare. č. KN-C 1196, zast. plocha a nádvorie o výmere 106 m2
- pare. č. KN-C 1194, zast. plocha a nádvorie o výmere 414 m2
(ohodnotených ZP č. 279/2022, vypracovaným Ing. Martou Hoštákovou, v celkovej hodnote 
116 849,44 €), vo vlastníctve Slovenská republika, v správe Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Žilina, so sídlom Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO 17 335 825, a to 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Rozdiel vo všeobecnej hodnote pozemkov podľa 
znaleckých posudkov č. 151/2022 a 279/2022 vo výške 51 468,12 € uhradí mestu Žilina Slovenská 
republika, zast. správcom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, so sídlom Ul. Vojtecha Spanyola 
43, 012 07 Žilina, IČO 17 335 825. Podmienkou k uzatvoreniu zámennej zmluvy je odstránenie 
stavieb z pozemku pare. č. KN-C 1194, zast. plocha a nádvorie o výmere 414 m2 v k. ú. Bytčica, a to 
správcom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva vo tom, že vzájomnou zámenou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy 
k nehnuteľnostiam a zároveň, že žiadané pozemky vo vlastníctve mesta susedia s pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľa.

MATERIÁL

v

Slovenská republika, zast. správcom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, so sídlom Ul. 
Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO 17 335 825 (ďalej len FNsP Žilina), požiadala o zámenu 
pozemkov z dôvodu zosúladenia majetkových pomerov v areáli nemocnice.

Ide o zámenu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina v areáli FNsP Žilina za pozemky 
v mestskej časti Bytčica vo vlastníctve SR, v správe Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

FNsP Žilina plánuje v blízkej budúcnosti významné investície v oblasti skvalitnenia poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, rekonštrukcie existujúcich objektov, výstavbu nového pavilónu slúžiaceho 
k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, zvýšenia kapacity parkovacích miest v areáli nemocnice.
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Mesto Žilina vlastní v areáli nemocnice parcely, ktoré sú podľa Územného plánu súčasťou 
funkčnej plochy 1.13.OV/01. Tieto predmetné parcely sú evidované na LV č. 8912, ako parcely 
registra „C“ č. 5166/40, 5166/41, 5166/42, 5860/20, 5191/36 a registra „E“ parcely č. 9064/201.

• Parcela č. KN-C 5166/40, zast. plocha a nádvorie o výmere o výmere 23 m2, je bez priameho 
prístupu a nachádza sa za budovou Liečebne dlhodobo chorých, súpisné číslo 3666, evidovaná na 
LV 164 ( ďalej len „LDCH“). Jedná sa o pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska 
stavba a jej súčasti, parcela je prístupná cez priľahlú budovu. V pozemku je umiestnený rozvod 
vody a požiarnych hydrantov.

• Na parcele č. KN-C 5166/41, zast. plocha a nádvorie o výmere o výmere 115 m2, sa nachádza 
samotná budova LDCH vo vlastníctve SR a v správe FNsP Žilina, postavená približne v 80. až 90. 
rokoch na základe stavebného konania „Druhá etapa dostavby nemocnice“.

• Parcela č. KN-C 5166/42, zast. plocha a nádvorie o výmere 87 m2, sa nachádza pod budovou 
Monoblok A,B,C so súpis. č. 1749 vo vlastníctve SR a v správe FNsP Žilina v časti 
Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a Neontalógie.

• Parcela č. KN-C 5860/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 210 m2, sa nachádza pod 
inžinierskou stavbou, areálovou komunikáciou, v časti zákruty pri kuchyni; spôsob využitia 
pozemku 22, t. j. pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová 
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkoviská a ich súčasti.

Uvedené parcely sú pre mesto Žilina bez reálneho možného ďalšieho využitia, nakoľko parcely sú 
zastavané stavbami vo vlastníctve SR a v správe FNsP Žilina, ktoré sú postavené vo verejnom záujme 
za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Stavby boli v čase realizácie postavené v súlade s 
platnou legislatívou. Na základe týchto skutočností sú predmetné parcely zaťažené zákonným 
vecným bremenom, práva stavby a pre vlastníka - mesto Žilina sú parcely ďalej nepoužiteľné.

• Do zámeny pozemkov je žiadateľom ďalej navrhovaná parcela č. KN-C 5191/36, ostatná plocha 
o výmere 732 m2 v ktorej sú umiestnené 22kV areálové elektrické vedenia a plynovod, využívaný 
rovnako FNsP Žilina.

• Ďalšou parcelou, ktorú má FNsP Žilina záujem zameniť s mestom Žilina je parcela KN-E č. 
9064/201, ostatná plocha o výmere 798 m2, zidentifikovaná GP č. 143/2019, vypracovaným 
GEOMER Žilina, s.r.o., Hollého 401/64, 010 01 Žilina, ako pare. č. KN-C 5166/19, zast. plocha 
a nádvorie o výmere 787 m2.
Uvedená parcela je spojnica medzi už uvedenými parcelami pod stavbami budovy LDCH a 
Monoblok A,B,C. Zároveň oddeľuje parcelu č. 5166/43 vo vlastníctve súkromnej spoločnosti od 
parciel č. 5166/21, 5166/22, 5166/23, 516624 v správe FNsP Žilina, na ktorých je dočasne 
umiestnené parkovisko na základe stavebného povolenia č. 14128/216-38761/2016/OD/Mo-SP. 
Po spoločnej hranici medzi parcelou vo vlastníctve mesta Žilina a parcelami v správe FNsP Žilina 
je plánovaný možný oporný múr z dôvodu vyrovnania parkovacej plochy a výškových rozdielov. 
Predmetná parcela vo vlastníctve mesta Žilina má približnú šírku 6 m, získaním uvedenej parcely 
by možná stavba potrebného parkoviska bola technicky jednoduchšia a ekonomicky menej 
náročná. Zároveň sa nepatrne zvýši počet plánovaných parkovacích miest.
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Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je správcom pozemkov v mestskej časti Bytčica, ktoré 
sú evidované na LV č. 650 ako pare. č. KN-C č. 1192/2, 1194 a 1196, kde stále prebieha 
individuálna bytová výstavba, budovanie novej infrastruktury a ktoré sú plne využívané 
obyvateľmi mestskej časti Bytčica.

• Parcela č. KN-C 1192/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 759 m2, slúži pre prístup k 
rodinným domom a k bytovému domu. Jedná sa o časť ulice Na stanicu od križovatky s ulicou 
Kubelíková smerom k rodinnej zástavbe a bytovému domu.

• Parcela č. KN-C 1194, zast. plocha a nádvorie o výmere 414 m2, sa nachádza v časti 
rodinnej výstavby vedľa parcely vo vlastníctve spoločnosti Severoslovenské vodárne a 
kanalizácie, a.s., Borická cesta 1960 Žilina a pozemok je využiteľný pre komerčné účely 
prípadnej zástavby v lokalite.

• Parcela č. KN-C 1196, zast. plocha a nádvorie o výmere 106 m2, slúži najmä ako časť 
cesty, pre prístup obyvateľom mestskej časti k rodinným domom a k bytovému domu. Jedná 
sa o časť ulice, ako súčasť potrebnej a využívanej infraštruktúry.

Zámena pozemkov uvedie tak stav využívania pozemkov do súladu so skutočnosťou. Pozemky, 
na ktorých stoja budovy zdravotníckeho zariadenia a parcela, za ktorú FNsP Žilina platí dažďové 
vody, pravidelne ju udržuje, stará sa o jej stav a hraničí s plánovanou výstavbou parkoviska pre 
návštevníkov a hlavne obyvateľov mesta Žilina a jej prímestských častí za pozemky vo vlastníctve 
SR v správe FNsP Žilina, t. j. prístupovú cestu k rodinným domom a bytovke, ktorú v súčasnosti 
udržiava mesto Žilina.

r v .r

Útvar hlavného architekta mesta Žilina po posúdení žiadosti Útvar hlavného architekta mesta 
Žilina nemá námietky voči zámene predmetných pozemkov. Pred majetkovoprávnym vysporiadaní 
odporúča doriešiť stavby na pare, č. KN-C 1194 k. ú. Bytčica.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy súhlasí so 
zámenou pozemkov s FNsP Žilina v zmysle predloženej žiadosti.

Pozemky pare, č. KN-C 5166/40, 5166/41, 5166/42, 5860/20, 5191/36 a 5166/19 vo vlastníctve
mesta Žilina (spolu o výmere 1 954 m2):

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 151/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 10.11.2022 v celkovej hodnote 168 317,56 € (jednotková hodnota pozemkov: 
86,14 €/m2).

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., 
je celková hodnota pozemkov mesta Žilina 175 860 € (jednotková hodnota pozemkov: 90 €/m2).

Pozemky pare. č. KN-C č. 1192/2, 1194 a 1196 v k. ú. Bytčica vo vlastníctve SR, v správe
V

Fakultná nemocnica Žilina (spolu o výmere 1 279 m2):

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 279/2022 Ing. Martou 
Hoštákovu, Baničova 3, 010 15 Žilina, zo dňa 14.11.2022 v celkovej hodnote 116 849,44 € 
(jednotková hodnota pozemkov: 91,36 €/m2).
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, s.r.o., 
je celková hodnota pozemkov žiadateľa 151 350 € (jednotková hodnota pozemkov: 96 € a 165 €/m2 
podľa prílohy).
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Rozdiel hodnôt pozemkov podľa znaleckých posudkov:

hodnota pozemkov vo vlastníctve SR, v správe FNsP Žilina: 116 849,44 € 
hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina:168 317,56 €

v

Rozdiel 51 468,12 € v prospech mesta Žilina

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 11.11.2022

Vec: Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Predmet odhadu: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísané 
na LV č. 8912 ako:

pozemok pare. C-KN č. 5166/40 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, 

pozemok pare. C-KN č. 5166/41 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2, 

pozemok pare. C-KN č. 5166/42 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2, 
pozemok pare. C-KN č. 5860/20 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2, 
pozemok pare. C-KN č. 5191/36 - ostatná plocha o výmere 732 m2, 

novovytvorená pare. C-KN č. 5166/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 787m2.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Bytčica, obec Žilina, okres Žilina, 
zapísané na LV č. 650 ako:

pozemok pare. C-KN č. 1192/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 759 m2, 
pozemok pare. C-KN č. 1194 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 414 m2, 
pozemok pare. C-KN č. 1196 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2.

Dodané podklady: Objednávka zo dňa 08.11.2022 
GP číslo 143/2019

Trhová hodnota: Katastrálne územie Žilina:

Jednotková hodnota pozemku................................................................................... 90,- EUR/m2
pare. C-KN č. 5166/40 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2..............................2.070,- EUR
pare. C-KN č. 5166/41 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2...........................10.350,- EUR
pare. C-KN č. 5166/42 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2...............................7.830,- EUR
pare. C-KN č. 5860/20 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2 ................  18.900,- EUR
pare. C-KN č. 5191/36 - ostatná plocha o výmere 732 m2......................................... 65.880,- EUR
pare. C-KN č. 5166/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 787m2................. 70.830,- EUR

SPOLU..........................................................................................................................  175.860,- EUR

Katastrálne územie Bytčica:

Jednotková hodnota pozemku................................................................................... 96,- EUR/m2
pare. C-KN č. 1192/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 759 m2....................72.864,- EUR
pare. C-KN č. 1196 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2....................... 10.176,- EUR
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Zdôvodnenie:

Poučenie:

Jednotková hodnota pozemku................................................................................... . 165,- EUR/m2
pare. C-KN č. 1194-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 414 m2.......................68.310,- EUR

SPOLU...............................................................................................................................  151.350,- EUR

Pozemky, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Bytčica sú situované na okraji tejto 
mestskej časti v lokalite, v ktorej momentálne prebieha masívna výstavba rodinných domov. 
Prístup k nim je po asfaltovej komunikácii. Parcela CKN č. 1194 má lichoběžníkový tvar 
a nachádza sa nej budova bez označenia súpisným číslom. V územnom pláne je určená na 
IBV. V blízkosti sa nachádza železničná trať, po ktorej premáva osobný vlak do Rajca. 
Dostupnosť inžinierskych sietí nám nie je známa, ale vzhľadom na okolitú zástavbu 
predpokladáme, že IS a body ich napojenia sú vo vzdialenosti niekoľko metrov. Parcela CKN 
č. 1192/2 má obdĺžnikový tvar so šírkou cca 9 m a slúži ako komunikácia na okraji parku. 
Parcela CKN č. 1194 má tvar trojuholníka a je súčasťou tej istej komunikácie. Vzhľadom na ich 
rozmery a tvar nepredpokladáme iné využitie.

Pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina sú situované v areáli Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou Žilina. Jedná sa o úzke pásy so šírkou cca 6 m a s rôznou dĺžkou, na 
ktorých sa z časti nachádzajú stavby slúžiace nemocnici, z časti komunikácie pre autá aj pre 
peších a z časti zeleň. Prístup na uvedené pozemky je cez pozemky vo vlastníctve tretích 
osôb. Vzhľadom na vyššie uvedené nie je predpoklad, že v blízkej budúcnosti by mohli mať 
predmetné pozemky iné využitie ako doteraz.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. Peter Gordík, konateľ
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. ruší

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 215/2022 zo dňa 19.09.2022 

II. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 7930/3, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 185 m2 v k. ú. Žilina a pare. č. KN-C 7930/55, zast. plocha a nádvorie o výmere 50 m2 
v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 1100, (ohodnotených ZP č. 107/2022, vypracovaným Ing. Adriánom 
Bukovcom, v celkovej hodnote 23 004,15 €) a ich odplatnú zámenu za pozemok pare. č. KN-C 
1975/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 262 m2 v k. ú. Žilina, zap. na L V č. 2906, vo vlastníctve 
Slovenská republika, v správe Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 151 866 
(ohodnotený ZP č. 152/2022, vypracovaným Ing. Adriánom Bukovcom, v celkovej hodnote 
24 620,14 €), a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Rozdiel vo všeobecnej 
hodnote pozemkov podľa znaleckých posudkov č. 107/2022 a 152/2022 vo výške 1 615,99 € uhradí 
mesto Žilina Slovenskej republike, v správe Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
IČO 151 866.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadané pozemky susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a 
zároveň získaním pozemku vo vlastníctve žiadateľa by došlo k rozšíreniu pozemku mesta vo 
vnútrobloku bytových domov.

MATERIÁL

Slovenská republika, zast. Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 
151 866, opätovne požiadalo o zámenu pozemkov, a to pozemok vo vlastníctve žiadateľa - pare. č. 
KN-C 1975/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 262 m2 v k. ú. Žilina, zap. na L V č. 2906, žiada 
zameniť za pozemky vo vlastníctve mesta Žilina - pare. č. KN-C 7930/3, zast. plocha a nádvorie 
o výmere 185 m2 v k. ú. Žilina a pare. 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 - 
pare. 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 - 
pare. 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.

Prvýkrát bola žiadosť prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 19.09.2022, kedy bola
uznesením č. 215/2022 schválená zámena pozemkov, pričom mestským zastupiteľstvom bola cena
za pozemky vo vlastníctve mesta Žilina stanovená vo výške 250 €/m2.

Žiadateľ ďalej uvádza: „S uvedeným znením uznesenia č. 215/2022 z 34. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.09.2022 správca nemôže súhlasiť, nakoľko pri nakladaní s 
majetkom štátu postupuje v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu (ďalej len „zákon 
č. 278/1993 Z. z.) a v zmysle §11 ods. 8) zákona č. 278/1993 Z. z. môže správca získať majetok
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zámenou, ak bude pre neho vhodnejší a účelnejší než vymieňaný majetok. Podľa §11 ods. 9) zákona 
č. 278/1993 Z. z. ak cena zamieňaných nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom nie je rovnaká, 
zmluva musí obsahovať aj dohodu o dobe splatnosti rozdielu v cene, ktorú je nadobúdateľ majetku 
štátu (v tomto prípade Mesto Žilina) povinný zaplatiť správcovi do 60 dní odo dňa nadobudnutia 
platnosti zámennej zmluvy. Znenie uvedeného paragrafu zákona jasne deklaruje, že rozdiel v cene 
nehnuteľností vymieňaného majetku je povinný uhradiť nadobúdateľ majetku štátu, t. j. 
nadobúdateľom majetku štátu by v tomto prípade bolo Mesto Žilina. Zákon neumožňuje správcovi 
doplácať za zamieňaný majetok, nakoľko má byť pre správcu vhodnejší a účelnejší.

Zároveň správca predpokladal, že nakoľko pozemok správcu sa nachádza v atraktívnej lokalite, v centre 
mesta v blízkosti autobusového nástupišťa a jeho výmera 262 m2 presahuje pozemky Mesta Žilina (tie spolu 
tvoria 235 m2), hodnota nehnuteľností bude porovnateľná a zároveň Mesto Žilina nebude požadovať žiadnu 
odplatu. Za takýchto podmienok by správca mohol pristúpiť k uvedenej zámene.

Na základe uvedených skutočností žiadame Mesto Žilina o prehodnotenie predloženého návrhu 
na zámenu pozemkov, pričom s osobitným zreteľom prihliadať na lokalitu umiestnenia zamieňaných 
nehnuteľností, plochy nehnuteľností a využiteľnosť pozemkov pre Mesto Žilina. “

r 's/ r

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

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy nemá 
námietky voči zámene pozemkov.

Pozemok vo vlastníctve SR, zast. MV SR - pare, č. KN-C 1975/1, zast. plocha a nádvorie o výmere
262 m2 v k. ú. Žilina:

Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 152/2022 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 12.11.2022 v celkovej hodnote 24 620,14 € (jednotková hodnota pozemku: 93,97 
€/m2).

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 vo vlastníctve mesta Žilina - pare, č. KN-C 7930/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 185
m2 v k. ú. Žilina a pare, 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:

hodnota pozemku SR, zast. MV SR: 24 620,14 €
hodnota pozemkov mesta Žilina:23 004,15 €
Rozdiel 1 615,99 € v prospech SR, zast. MVSR

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.



Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

V Žiline dňa 04.08.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísané 
ako:

pare. CKN č. 7930/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2, 
pare. CKN č. 7930/55 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2.

Požiadavka zo dňa 29.07.2022

Jednotková hodnota pozemku................................................................................180,- EUR/m2

pare. CKN č. 7930/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2 ..................  33.300,- EUR
pare. CKN č. 7930/55 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2 ..................  9.000,- EUR

SPOLU............................................................................................................................ 42.300,- EUR

Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Vlčince v oblasti za budovou spoločnosti ŽILPO a susedia 
s budovou Ministerstva vnútra - v súčasnosti obvodného oddelenia policajného zboru Žilina 
- východ. Ide o prístupovú komunikáciu a parkovaciu plochu určenú pre príslušníkov PZ. 
Žiadateľom o odkúpenie pozemkov je teda s najväčšou pravdepodobnosťou Ministerstvo 
vnútra SR. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nepredpokladáme iné ako súčasné využitie 
prístupovej komunikácie a parkovacej plochy.

(Pozn.: vzhľadom na postavenie žiadateľa a predpokladaný prevod majetku štátu, 
odporúčame v tejto situácii prevodu nehnuteľností vyhotoviť riadny znalecký posudok)

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. Peter Gordík, konateľ
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Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

RE

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 04.08.2022

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

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

pare. CKN č. 1975/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 262 m2.

Požiadavka zo dňa 01.08.2022

Jednotková hodnota pozemku................................................................................  250,- EUR/m2

pare. CKN č. 1975/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 262 m2.................. 65.500,- EUR

SPOLU............................................................................................................................ 65.500,- EUR

Pozemok sa nachádza vo vnútrobloku obytných domov v blízkosti námestia M. R. Štefánika 
a je priamo prístupný z ulice Jána Milca. Vo dvore sa nachádzajú garáže súkromných 
vlastníkov. V súčasnosti vlastní hodnotený pozemok Ministerstvo vnútra SR. Vzhľadom na 
skutočnosť, že Mesto Žilina v danom dvore už vlastní obdobný pozemok, je hodnotený 
pozemok dôležitou plochou. Nepredpokladáme iné ako súčasné využitie pozemku a to ako 
prístupovej plochy ku garážam, príp. parkovacej plochy a dvora.

(Pozn.: vzhľadom na postavenie žiadateľa a predpokladaný prevod majetku štátu, 
odporúčame v tejto situácii prevodu nehnuteľností vyhotoviť riadny znalecký posudok)

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgr. Peter Gordík, konateľ
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NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

1/

Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 1 rok odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na časť 
pozemku pare. č. KN-C 7695/1, ostatná plocha o výmere 24,98 m2 v k. ú. Žilina, ul. Matice 
slovenskej, za účelom umiestnenia predajného stánku na predaj kvetov a doplnkového tovaru bez 
alkoholických nápojov s p. Veronikou Kučerovou, miesto podnikania J. Hronca 3408/9 Žilina, IČO 
41 411 056, za cenu 160 €/m2/ročne v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 
146/2011, čo predstavuje čiastku 3 996,80 €/ročne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. Súčasne sa žiadateľka zaväzuje uhradiť odplatu za užívanie predmetnej časti 
pozemku aj za obdobie od 02.09.2022 do dňa účinnosti nájomnej zmluvy.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka je vlastníčkou predajného stánku.

MATERIÁL

Veronika Kučerová, bytom J. Hronca 3408/9 Žilina, požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy 
v súvislosti s užívaním časti pozemku pare. č. KN-C 7695/1, ostatná plocha, o výmere 24,98 m2 v k. 
ú. Žilina, ul. Matice slovenskej pod predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľky, určeným napredaj 
kvetov a doplnkového tovaru bez alkoholických nápojov. Žiadateľka citovanú časť pozemku užívala 
v zmysle Nájomnej zmluvy č. 397/2021 na dobu určitú a to od 01.09.2021 do 01.09.2022. Zároveň 
sa žiadateľka zaväzuje uhradiť odplatu za užívanie predmetnej časti pozemku aj za obdobie od 
02.09.2022 do dňa účinnosti novej nájomnej zmluvy. Podkladom pre určenie výšky nájmu bolo 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 146/2011 zo dňa 21.11.2011.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:

UHA mesta Žilina zabezpečuje urbanistické štúdie revitalizácie sídlisk, ktoré okrem iného komplexne 
riešia verejné priestranstvá a vyhodnocujú umiestnenie dočasných objektov umiestnených v území. 
Po posúdení žiadosti UHA mesta Žilina odporúča nájomnú zmluvu uzatvoriť maximálne najeden 
rok z dôvodu možnosti návrhu na jeho odstránenie v budúcnosti.

Žiadateľka nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 9.11.2022

Parcela registra C, 7695/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.



2/

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 1 rok odo dňa nadobudnutia jej účinnosti s 3- 
mesačnou výpovednou lehotou na časť pozemku pare. č. KN-C 7846, zast. pl. a nádvorie o výmere 
27 m2 v k. ú. Žilina, ul. Nitrianska za účelom umiestnenia predajného stánku na predaj 
potravinárskeho tovaru bez alkoholických a tabakových výrobkov so spoločnosťou PEKIS s.r.o., so 
sídlom Čulenova 2052/26 Žilina, IČO 53 837 126, za cenu 114 €/m2/ročne v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 146/2011, čo predstavuje celkovú čiastku 3 078 €/ročne, a to 3/5 
väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Súčasne sa žiadateľ zaväzuje uhradiť odplatu za 
užívanie predmetnej časti pozemku za obdobie od 01.02.2023 do dňa účinnosti nájomnej zmluvy.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

PEKIS, s.r.o. so sídlom Čulenova 2052/26 Žilina, IČO: 53 837 126, požiadal o uzatvorenie 
nájomnej zmluvy v súvislosti s užívaním časti pozemku pare. č. KN-C 7846, zast. pl. a nádvorie 
o výmere 27 m2 v k. ú. Žilina, ul. Nitrianska pod predajným stánkom určeným na predaj 
potravinárskeho tovaru bez alkoholických a tabakových výrobkov. Spoločnosť PEKIS, s.r.o., IČO: 
53 837 126 uvedenú časť pozemku užívala v zmysle Nájomnej zmluvy č. 18/2022 na dobu určitú od 
01.02.2022 do 31.01.2023. Podkladom pre určenie výšky nájmu bolo uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Žiline č. 146/2011 zo dňa 21.11.2011.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:

UHA mesta Žilina plánuje v r. 2023 spracovať urbanistickú štúdiu - Vlčince III., ktorá následne určí 
funkčno-prevádzkové využitie danej lokality a špecifikuje prípustnosť/neprípustnosť umiestňovania 
voľne stojacich predajných stánkov a pod.
UHA Žilina súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy na umiestnenie predajného stánku na dobu určitú 
- 1 rok s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 17.1.2023
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou medzi mestom 
Žilina, ako prenajímateľom a Tiborom Kočutom a manž. Petrou Kočutovou, obaja bytom Bôrická 
cesta 1818/13, 010 01 Žilina, ako nájomcami, predmetom ktorej bude prenájom pozemkov v k. ú. 
Žilina:
- pare. č. KN-C 5829/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2
- pare. č. KN-C 5829/31, zast. plocha a nádvorie o výmere 249 m2 v zmysle GP č. 36442500- 

51/2020,
najmä za účelom parkovania osobných automobilov za cenu nájmu stanovenú znaleckým posudkom 
č. 1/2023, vyhotoveným Ing. Adriánom Bukovcom, v celkovej výške 2 187,97 €/celý predmet 
nájmu/rok s tým, že spolu s prvou splátkou nájomného uhradia nájomcovia náklady za vypracovanie 
ZP vo výške 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nájmu nehnuteľnosti vo výške 30 €, a to 3/5 
väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom dňom účinnosti nájomnej zmluvy stráca 
platnosť Nájomná zmluva č. 167/právne/2007, uzatvorená so žiadateľmi ako nájomcami dňa 
01.10.2007.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že požadované pozemky susedia s pozemkami vo vlastníctve 
žiadateľov.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Tibor Kočuta a manž. Petra Kočutová, obaja bytom Bôrická cesta 1818/13, 010 01 Žilina,
požiadali o prenájom pozemkov v k. ú. Žilina:
- pare. č. KN-C 5829/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2
- pare. č. KN-C 5829/31, zast. plocha a nádvorie o výmere 249 m2 v zmysle GP č. 36442500- 

51/2020 (odčlenená z pôvodnej pare. č. KN-C 5829/1 k. ú. Žilina),
najmä za účelom parkovania osobných áut pri dome č. súp. 1818.

Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov pare. č. 5829/26, 4839/1, 5829/27 v k. ú. Žilina, ako aj 
domu č. súp. 1818, postaveného na pare. č. KN-C 4839/1, zap. naLV č. 1712.

V súčasnosti je so žiadateľmi uzatvorená Nájomná zmluva č. 167/právne/2007 zo dňa 01.10.2007 na 
časť pozemku pare. č. KN-C 5829/1 k. ú. Žilina o výmere 175 m2, ale nakoľko táto nezodpovedá 
aktuálnemu stavu, žiadatelia požiadali o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, ktorú požaduje doložiť 
Stavebný úrad v Žiline k stavebnému konaniu č. 333282021-10927/SÚ-OKU k stavbe č. súp. 1818, 
v rámci ktorého sú riešené aj vyššie uvedené mestské pozemky.

Na určenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľností bol vypracovaný ZP č. 1/2023 Ing. Adriánom 
Bukovcom zo dňa 02.01.2023 v celkovej hodnote 2 187,97 €/rok (jednotková hodnota nájmu 
pozemku: 8,717 €/m2). Náklady za vypracovanie ZP predstavujú 223 € a náklady za určenie trhovej 
hodnoty nehnuteľnosti 30 €.
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V zmysle určenia trhovej hodnoty nájmu nehnuteľnosti, vypracovaného realitnou kanceláriou RED, 
s.r.o., je celková hodnota nájmu 5 020 €/rok (jednotková hodnota nájmu pozemku: 20 €/m2/rok).
r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči prenájmu pozemkov.

Žiadatelia nemajú voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 10.1.2023

Parcela registra C, 5829/1
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je ien informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať ien odborne spôsobilá osoba.





Vec:

Predmet odhadu:

Dodané podklady:

Trhová hodnota:

Zdôvodnenie:

Poučenie:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 16.01.2023

Určenie trhovej hodnoty nájmu nehnuteľného majetku

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, a to:

- pare. C-KN č. 5829/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2,
- pare. C-KN č. 5829/31 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2

(odčlenená z pare. CKN č. 5829/1 -zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3493 m2)

Požiadavka zo dňa 10.01.2023 
GP č. 36442500-51/2020

Jednotková hodnota nájmu................................................................................20,- EUR/m2/rok

pare. C-KN č. 5829/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2..................... 40,- EUR/rok
pare. C-KN č. 5829/31 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2........4.980,- EUR/rok

SPOLU...................................................................................................................... 5.020,- EUR/rok

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v mestskej časti Bôrik, medzi ulicami Na Malý diel a Bôrická 
cesta. Pozemky nezasahujú do okolitých komunikácií, z ktorých sú priamo dostupné. 
Predmetné pozemky susedia s objektom, ktorý je využívaný na podnikanie a vlastníci 
objektu, resp. nájomníci, majú záujem o využívanie pozemkov najmä na parkovanie 
osobných motorových vozidiel. Pozemky majú tvar trojuholníka, preto ich využitie na 
parkovanie je z časti limitované. Na druhej strane, dopyt po parkovaní v tejto lokalite je 
značný a nájsť parkovacie miesto je značne problematické. Vyššie uvedené skutočnosti sme 
zohľadnili pri stanovení odporúčanej ceny za prenájom predmetných pozemkov.

Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 
ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp. poradný 
charakter.

Mgŕ. Peter Gordík, konateľ
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu jednotlivých dielov pozemkov v rámci realizácie 
stavby „Žilina - Brodno - zosuv, Projekt sanácie svahu (riešenie bez úprav toku Brodnianka)“, v k. 
ú. Brodno od Pozemkového spoločenstva urbariátu, komposesorátu, reštitúcií (UKR) Brodno, Brodno 
114, 010 14 Žilina, IČO: 42351154, ako prenajímateľa a mesta Žilina, IČO: 00 321 796, ako nájomcu 
na dobu určitú - 99 rokov odo dňa zahájenia prác vykonávaných v rámci uvedenej stavby v zmysle 
GP nasledovne:

a)
diel č. 2 o výmere 3 m2 pozemku - pare. č. KN-C 1077/1, lesný pozemok o výmere 277485 m2 
zapísaný na LV č. 1900 v kat. území Brodno na základe GP č. 39/2021 vypracovaného spoločnosťou 
PROMA INVEST za odplatu stanovenú znaleckým posudkom č. 32/2022 vo výške 1765,66 €/celá 
doba nájmu.

b)
diel č. 49 o výmere 1 m2 pozemku - pare. č. KN-C 1077/1, lesný pozemok o výmere 277485 m2 
zapísaný na LV č. 1900 v kat. území Brodno na základe GP č. 69/2021 vypracovaného spoločnosťou 
PROMA INVEST za odplatu stanovenú znaleckým posudkom č. 32/2022 vo výške 588,56 €/celá 
doba nájmu.

c)
diel č. 7 o výmere 1 m2 pozemku - pare. č. KN-C 1077/5, lesný pozemok, ktorý vznikne 
odčlenením od pôvodného pozemku pare. č. KN-C 1077/1, lesný pozemok o výmere 277485 m2 
zapísaný na L V č. 1900 v kat. území Brodno na základe GP č. 60/2021 vypracovaný spoločnosťou 
PROMA INVEST za odplatu stanovenú znaleckým posudkom č. 32/2022 vo výške 588,56 €/celá 
doba nájmu.
Po zápise GP č. 60/2021 do katastra nehnuteľností bude predmetom nájmu odčlenený samostatný 
pozemok - pare. č. KN-C 1077/5 o výmere 1 m2 v k. ú. Brodno.

Uznesenie č__/2023

MATERIÁL

Spoločnosť PROMA INVEST s.r.o. zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre 
mestskú investičnú akciu - stavbu „Žilina - Brodno - zosuv, Projekt sanácie svahu (riešenie bez úprav 
toku Brodnianka). Dôvodom tejto výstavby je sanácia svahu, ktorý je poškodený svahovými 
deformáciami v zosuvnej oblasti v mestskej časti Žilina - Brodno, pozdĺž rieky Brodnianka. Na 
uvedenú stavbu už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie Č.s : 244/2018-7856/2018-OSP- 
TRB zo dňa 20.02. 2018, ako i právoplatné Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 
Č.s: 7325/2021-150039/2021-SÚ-KLM zo dňa 10.06.2021. Na základe uvedeného bude vyššie 
uvedená spoločnosť v rámci procesu vydania stavebného povolenia realizovať majetkovoprávne 
vysporiadanie záberov, resp. dielov vyššie uvedeného pozemku formou nájomných zmlúv. 
Prenajímané diely pozemku - pare. č. KN-C 1077/1 v k. ú. Brodno boli vytvorené na základe 
geometrického plánu č. 39/2021 zo dňa 22. 06. 2021 a geometrických plánov č. 69/2021 a 60/2021 
zo dňa 23. 06. 2021, vypracovaných spoločnosťou PROMA INVEST, s. r. o., Kuzmányho 8428/20A, 
010 01 Žilina.
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Útvar hlavného architekta mesta Žilina
sa k vyššie uvedenej výstavbe vyjadril svojím vyjadrením č. 178693/10.11.2021 zo dňa 02.12.2021, 
kde konštatoval, že predmetná stavba je vo verejnom zaujme, t. j. je verejnoprospešnou stavbou.

Na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov bol vypracovaný ZP č. 32/2022 Ing. Adriána Bukovca, 
kde výška nájmu pozemkov predstavuje 5,945 €/m2/ročne. Hodnota pozemkov bola stanovená na 
základe znaleckého posudku z dôvodu, že môže nastať situácia, kedy sa bude musieť riešiť ich 
majetkovoprávne vysporiadanie formou vyvlastňovacieho konania. Celková čiastka za vykupované 
diely dotknutého pozemku predstavuje 2 942,78 €/za celú dobu nájmu.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum; 2

Parcela registra C, 1077/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Ď it L C . 2-
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavšei ... 
vykonať ien odborne spôsobilá osoba.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie Dohody o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových 
priestorov č. 53/právne/2018, ktorá bola uzatvorená dňa 26.02.2018 (ďalej iba „Dohoda o skončení 
nájmu“) medzi mestom Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO 
00 321 796, ako prenajímateľom a spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., so sídlom 
Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO 36 007 099, ako nájomcom, predmetom ktorej je ukončenie nájmu 
nebytového priestoru o výmere 14 m2, nachádzajúceho sa na prízemí budovy Mestského úradu 
v Žiline na ul. Námestie obetí komunizmu 1, súp. č. 3350, postavenej na pare. č. KN-C 2120/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 648 m2, zapísanej na LV č. 1100 pre k. ú. Žilina - predajné 
miesto v budove Mestského úradu v Žiline, a to dňom účinnosti Dohody o skončení nájmu.

Uznesenie č__/2023

MATERIÁL

Dňa 26.02.2018 bola medzi mestom Žilina, ako prenajímateľom a spoločnosťou Dopravný podnik 
mesta Žiliny s.r.o., so sídlom Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO 36 007 099, ako nájomcom, 
uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/právne/2018, predmetom ktorej je nájom 
nebytového priestoru o výmere 14 m2, nachádzajúceho sa na prízemí budovy Mestského úradu 
v Žiline na ul. Námestie obetí komunizmu 1, súp. č. 3350, postavenej na pare. č. KN-C 2120/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 648 m2, zapísanej na LV č. 1100 pre k. ú. Žilina - predajné 
miesto v budove Mestského úradu v Žiline.

Zmluvné strany sa dohodli na skončení predmetného zmluvného vzťahu založeného vyššie uvedenou 
zmluvou, a to písomnou dohodou zmluvných strán, pričom zmluvný vzťah končí dňom účinnosti 
Dohody o skončení nájmu.
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Uznesenie č__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina, ako prenajímateľom a spoločnosťou Pri 
Lesoparku, s. r. o., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 53 830 857, ako nájomcom, predmetom 
ktorej bude prenájom pozemku pare. č. KN-C 7750/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 1906 m2 v k. 
ú. Žilina za účelom revitalizácie parkoviska, spočívajúcej najmä v oprave spevnenej plochy a vo 
výsadbe zelene a stromov v súlade s odsúhlasenou technickou správou a situáciou sadových úprav, 
ktorú zrealizuje nájomca na vlastné náklady, na dobu určitú - 2 mesiace odo dňa protokolárneho 
prevzatia prenajímaného pozemku a za cenu nájmu vo výške 1 €/celý predmet nájmu/doba nájmu, 
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Mesto Žilina, ako prenajímateľ, odovzdá 
spoločnosti Pri Lesoparku, s. r. o., ako nájomcovi, predmet nájmu na jeho požiadanie, ktorým oznámi 
začiatok revitalizácie, a to minimálne 14 dní vopred. Výsledky činností spojených s revitalizáciou 
pozemku sa stanú bezodplatne vlastníctvom prenajímateľa ku dňu uplynutia dohodnutej doby nájmu.

Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že požadovaný pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

MATERIÁL

Spoločnosť Pri Lesoparku, s. r. o., Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 53 830 857, ako investor stavby 
„Bytový dom PRI LESOPARKU“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch pare. č. KN-C 7748/5, 
7748/9, 7748/10 a 7749/2 v k. ú. Žilina (zap. na LV č. 8401 v prospech žiadateľa), požiadala o 
prenájom pozemku pare. č. KN-C 7750/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 1906 m2 v k. ú. Žilina za 
účelom revitalizácie parkoviska na predmetnom pozemku, spočívajúcej najmä v oprave spevnej 
plochy a vo výsadbe zelene a stromov v súlade s odsúhlasenou technickou správou a situáciou 
sadových úprav. Revitalizáciu parkoviska vykoná žiadateľ na svoje náklady a navrhuje dobu nájmu 
určitú - 2 mesiace odo dňa protokolárneho prevzatia prenajímaného pozemku za nájomné vo výške 1 
€/celý predmet nájmu/doba nájmu.

r v
Útvar hlavného architekta mesta Žilina
K predmetnej projektovej dokumentácii pre účely územného rozhodnutia vydal ÚHA Žilina 
vyjadrenie pod. č. 12933/2022-135479/2022-ÚHA-SVA zo dňa 11. 09.2022, v ktorej konštatoval 
súlad stavby s ÚPN-M Žilina v platnom znení.
Návrh stavby počíta s realizáciou častí stavebných objektov na susedných parcelách č. KN-C 7745/5, 
7750/2, 7748/6, 7742 k. ú. Žilina, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina, evidované na LV 1100.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá 
námietky voči:
• zriadeniu vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu na parcele č. KN-C 7750/2 

k. ú Žilina
• predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien za účelom:

umiestnenia stanovišťa smetných nádob na časti parcely č. KN-C 7749/5 k. ú. Žilina
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uloženia a prístupu k sieťam - prípojka plynovodu, rozšírenia NN siete, teplovodná 
prípojka UK a ZTI a areálový vodovod na parcele č. KN-C 7749/1 k. ú. Žilina 
uloženia a prístupu k sieťam - rozšírenia NN siete, teplovodná prípojka UK a ZTI a 
areálový vodovod, prípojka vody a vodomerná šachta na parcele č. KN-C 7750/1 k. ú. 
Žilina
uloženia a prístupu k sieťam - teplovodná prípojka UK a ZTI na parcele č. KN-C 7753 k. 
ú. Žilina

• uzatvoreniu nájomnej zmluvy na dobu nevyhnutnú na realizáciu revitalizácie parkoviska na 
parcele č. KN-C 7750/2 k. ú Žilina

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy nemá 
námietky voči zriadeniu vecných bremien a uzatvoreniu nájomnej zmluvy.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 27.1.2023

Parcela registra C, 7750/2
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby: 
Miesto stavby:

Bytový dom PRI LESOPARKU
Žilina, k.ú. Žilina, č. par. KN-C 7748/5, 7748/9, 7748/10, 7749/2, 7742,
7748/6, 7749/1,7749/5, 7750/1,7750/2, 7753, 7858, 7871/1
Žilina
Žilinský
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Záhradnícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o.
Ing. Branislav Kotrík

Okres:
Kraj:
Stupeň PD: 
Spracovateľ P D : 
Vypracoval:

2 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

SADOVÉ ÚPRAVY

Pozemok sa napája na ulicu Vysokoškolákov v Žiline. V riešenej časti sa nachádza Iks. pôvodnej 
vzrastlej jedle a Iks. Pajazmín vencový. Cieľom sadových úprav je navrhnutie spoločenstva rastlín, 
ktorých výsadba bude zodpovedaf nárokom na stanoviště a bude zohľadňovať požiadavky investora. 
Ich zapojením sa vytvoria celoročne zaujímavé plochy pre návštevníkov a zamestnancov vzniknutej 
reštaurácie a dalších zariadení.

3 NÁVRH RIEŠENIA

Od ulice Vysokoškolákov vznikne stromoradie Plafanus x acerifolia (p. x hispanica). Pod ich 
korunami bude po obvode podrast listnatých krov rodu Eounymus spolu so stálozeleným 
pôdopokryvným kultivarom rodu Pachysandra. Podrast je v tvare rovnej línie, ktorá sa striedavo vždy v 
mieste bázy platanov rozširuje na priemer 3 a zužuje na priemer 1 m. Zvyšné okolité plochy sa zatrávnia 
parkovým trávnikom. Zo severnej strany o.c NAY Elektrodom sa vytýčia asymetrické pásy kruhového 
tvaru z bodu od stredovej hrany vzniknutej budovy. Do vytýčených pásov sa osadia trvalé rastliny. 
Najväčší obvodový pás bude vysadený stálo-zeleným listnatým krom rodu Eouonymus s podrastom 
stálo-zelenej trvalky Pachysandra a zvyšné vnútorné pásy sa osadia striedavo trvalkami a trávami 
s rozmiestnením znázorneným vo výkrese. Zvyšné okolité plochy sa zatrávnia. Severovýchodná strana 
budovy nadväzuje na vonkajšie posedenie reštaurácie, kde v jeho strede spevnenej plochy sa vytýčia 4 
kruhy o priemere 2,6 metrov, do ktorých stredov sa umiestnia drevené nádoby s priemerom spodnej 
plochy min 0,7 metra. Do týchto nádob sa umiestni vyšší ker rodu Rhus, ktorý vytvorí pre návštevníkov 
a pracovníkov reštaurácie pohľadovú dominantu. Je potrebné drevinu zapestovat do stromkovitého 
charakteru, alebo viackmeňa, aby zvyšné plochy kruhov mohli byt využité na každoročné osádzanie 
letničkami. Okolité nespevnené plochy až po schodiště z južnej strany sa zatrávnia parkovým trávnikom. 
V mieste od južného schodiska smerom na sever k reštaurácií sa popri chodníku vysadia trávy rodu Stĺpa 
spoločne s trvalkami rodu Perovskia. Stred tohto pásu tvorí línia dominantných krov vyšších kultivarov 
rodu Buddleja. Od južného schodiska a parkoviska na južnej strane sa položí geomreža na spevnenie 
svahov, nakoľko sa jedná o ostré stúpanie a pomôže tak navrhovaným okrasným trávam a trvalkám 
k zapojeniu porastu. Tieto južné časti sa budú osádzať aj s kombináciou popínavky rodu Lonicera, ako 
previs nad suterénom a taktiež vyplnia voľné miesta medzi osadenými trvalkami a trávami. Plochy 
strešnej extenzívnej a intenzívnej záhrady okrem plochy PO SO 303, kde sa nadviaže parkovým 
trávnikom sa pokryjú extenzívnym vegetačným kobercom pozostávajúcom z rozličných druhov rodu 
Sedum nasledovného typu: SKALNIČKY-MIX/SEDUM-MIX BLANKETS. Rovnako plocha radená ako 
intenzívna strešná zeleň nad suterénom bude mat dostatok navezenej hliny na výsadbu konkrétnych 
xerofytov navrhovaných podľa výkresu. V časti existujúceho parkoviska, ktorá sa nachádza mimo 
riešené územie dôjde k revitalizácií. Pomedzi parkovacie miesta sa osadí 6 ks. Platanus x acerifolia 
Alphens Globe' (p. x hispanica). Ako podrast sa použije parkový trávnik. 1 ks. Platanus x acerifolia 
Alphens Globe' sa vysadí v napojení pokračovania parkoviska už v riešenom území.
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4 TECHNOLÓGIA REALIZÁCIE

Vytýčené a ohraničené plochy určené pre výsadbu najskôr vyčistíme po stavebnej činnosti. 
Príprava územia pred začatím sadovníckych úprav prebehne terénnymi úpravami podľa návrhu. Po 
zistení zloženia vlastností pôdy sa vykoná osobitná príprava - orba, rotavátorovanie a jemná príprava 
terénu hrabanie, vyrovnanie drobných nerovností a valcovanie. Pôda sa nechá odpočívať bez ďalších 
zásahov 2-3 týždne, kým nevyrastú pôvodné buriny, ktoré sa následne odstránia. 
Na takto pripravené plochy umiestnime textíliu, ktorú aj ukotvíme. Kotvíme kotviacimi kolmi. Textíliu aj 
zaťažíme navrhovaným mulčovacím materiálom v závislosti od poveternostných podmienok. 
Pred začatím výsadbových prác rastliny rozmiestnime na plochu podľa návrhu. Textíliu na vzniknutých 
bodoch rozrežeme dvoma na seba kolmými smermi v tvare kríža. Následne vzniknuté rohy zasunieme 
pod textíliu. Vykopeme jamu 1,5 násobne väčšiu ako koreňový bal rastliny. Zeminu z nej umiestnime do 
vopred pripravenej nádoby, alebo fúrika, aby došlo len k jej minimálnemu roztrúseniu. Dno a hrany jamy 
prispôsobíme nárokom vybraných rastlín použitím požadovaných substrátov. Zasadíme rastliny do takto 
pripravených jamiek. Dbáme pri tom, aby nedošlo k odchýlkam výšky koreňového balu pod úroveň 
terénu. Pri stromoch by výška vrchnej časti koreňového balu nemala byt nižšie od úrovňe terénu viac 
ako 5-10 cm. U krov viac ako 10-20 cm a u trvaliek individuálne podľa konkrétneho druhu, zvyčajne 
nie viac než 3 cm. K rastlinám pridávame hnojivo NPK v množstve 0,01 g / jamku ideálne granulované 
hnojivo s dlhodobým uvoľňovaním živín. Pôdu okolo vysadených rastlín utlačíme a rohy zasunutej textílie 
opäť napravíme, znovu v závislosti od druhu vysadenej rastliny. Rastliny individuálne zalejeme. Množstvo 
objemu zálievky po výsadbe sa rovná množstve objemu koreňového balu. Stromy zalievame objemom 
minimálne 5-151 vody. Hranice plôch navrhovanej zelene budú poriadne vyznačené, aby umiestnené 
obrubníky kopírovali navrhované línie podľa návrhu. Pripravené plochy pred zamulčovaním prípadne 
vyčistíme od nánosov zeminy vzniknutých pri sadení. Plochy zamulčujeme navrhovaným štrkom 
v hrúbke cca 5 cm. Stavebné obrubníky a plochy pre zeleň by mali byt vyspádované tak, aby mohla 
dažďová voda stékat ku koreňom rastlín. Pôda však nesmie byt ani dlhodobo podmáčaná.

Trávníkové plochy pred výsevom zbavíme eróznych rýh, nerovností a stavebných zvyškov. Trávnik 
založíme na nezaplavených plochách čo najskôr po dokončení zemných prác. Plochy trávnika pred 
založením ošetrujeme totálnym herbicídom. V prípade založenia trávnika ručným výsevom sa musí pri 
obrobení pôdy dodat kombinované hnojivo NPK v množstve 300 kg/ha. Na výsev použijeme trávne 
osivo parkovej zmesi. Teplota pôdy pri výseve musí byt minimálne 8°C. Trávne osivo bude zasekané do 
hĺbky max 1 cm. Pôdu je potrebné pred výsevom pripraviť prevzdušnením a prípadným obohatením 
o živiny. Po výseve je dôležité valcovanie, aby sa semeno zapravilo do pôdy. Podmienkou ujatia 
trávnika je dostatočná zálievka po výseve, ktorá musí byt pravidelná, aby nedošlo k zaschnutiu 
trávneho osiva. Trávnik sa prvý krát pokosí po dosiahnutí výšky 10 cm zakrátením o polovicu výšky na 5 
cm. Najvhodnejšie obdobie na zakladanie trávnika je od polovice apríla do konca mája. V tomto čase 
vysiate osivo rýchlo vyklíči, lebo je už teplo a rastliny využívajú jarnú vlahu. Podobne aj od polovice 
augusta do polovice septembra je vhodný termín na sejbu a do prvých mrazov ešte trávnik dobre 
nerastie.

5 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Dodávateľ stavebnyDch prác zabezpečí ich realizáciu tak, aby tieto boli vykonávané v 
súčinnosti s platnou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Upozornenie:
Pri zemných prácach je dodávateľ povinnýD dodržať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v 

znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zo dňa 14.8.1990 a ustanovenia 
STN 7330 50 „Zemné práce“, zo dňa 11.8.1986.

6 PLÁN STAROSTLIVOSTI O ZELEŇ

U Navrhovaných stromov vykonávame len zdravotný rez v jarnom období a to prípadným 
vykonávaním orezov suchých vetiev.
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Navrhované kry vysadené v nádobách môžu ostat v exteriéri počas celého roku. Nie je nutné ich 
na zimu premiestňovaf. Potrebné je však zabezpečit zvýšenú starostlivost oproti rastlinám vsadeným do 
voľnej pôdy. Treba ich hnojiť minimálne raz ročne použitím plného hnojiva najlepšie hnojiva 
s dlhodobým pôsobením živín (OSMOCOTE). Substrát rastlín v nádobách z časti obmeníme po 2 - 3 
rokoch, alebo kompletne vymeníme po 5 rokoch. V extrémnych zimách okolo kvetináčov použijeme 
izoláciu. V prípade suchej zimy, rastliny v nádobách zalievame. Typ zálievky bude dohodnutý 
s objednávateľom.

Kry použité v návrhu zastrihávame na jar udržiavacím rezom. Budleje režeme spätným rezom na 
bázu až k zemi, prípade tvarovacím rezom, vždy na jar. Počas roka môžeme odstraňovať odschnuté 
súkvetia. Na hnojenie je potrebné použiť plné hnojivo lx ročne. Kry rodu Caryopterís zastrihávame 
tvarovacím rezom, podobne ako polokry rodu Lavandula. Stálozelené kry rodu Euonymus nijak 
nerežene, pretože si držia kompaktný tvar. Pri jarnej údržbe bršleny skontrolujeme, v prípade vzniku 
vylomenia, poškodené časti odrežeme. Cieľom je zachovať tvar kultivaru, ktorý vznikol procesom 
šlachtenia.

Trvalky zostriháme na jar odobratím všetkých odumretých častí rastliny. Pohnojíme ich základným 
kombinovaným hnojivom. Počas sezóny rastliny zbavujeme odkvitnutých a nevzhľadných častí pokiaľ 
neostávajú atraktívne aj počas zimy. Rastliny to však nevyžadujú. Trvalky rodu Lavandula striháme v 
jarnom, alebo v jesennom období. V jarnom období vykonávame tvarovací rez, pokiaľ chceme 
zabezpečiť pekný tvar polokra počas celej sezóny. Pokiaľ striháme levanduľu na jeseň, odoberáme len 
odkvitnuté časti rastliny. Po 5-tich rokoch polokry levandule zrežeme až k báze rastliny. Ideálny čas je 
zastrihnúť levandule hneď po dokvitnutí, v našom prípade tak kultivar ‘A/ba’ stihne do zimy znova 
remontovať. Poloker rodu Perovskia zastrihávame späť na živé drevo - cca 30 cm, pretože nechránené 
rastliny cez zimné obdobie namrznú už pri -10°C. Trvalky rodu Santolina režeme na jar nad drevnatejúcu 
bázou rastliny každoročne len v miestach, kde má rastlina dostatok denného slnka. V polotienistých 
miestach je tento druh citlivejší a ponecháme ho zapojiť voľné miesta v záhone jeho pôdopokryvným 
charakterom. Drevnatejúcou až stálozelenou trvalkou rodu Teucrium necháme vyplniť želanú plochu 
a zapojené trvalky následne režeme na jar podľa potreby. Pri rode Pachysandra nevykonávame žiadny 
rez, len kontrolujeme pri jarnej údržbe želaný obvod tvaru, podľa projektu. Trvalky rodu Geranium na jar 
zbavíme suchých častí a počas sezóny odkvitnuté kvetenstvo môžeme zastrihnúť pre možnú 
remontáciu.

Okrasné trávy hnojíme a striháme na jar spoločne s trvalkami. Vrchnú vrstvu suchých a odumretých 
častí rastlín odstraňujeme až na jar. Calamagrostis a Deshampsia režeme na výšku do 10 cm. Rod Stĺpa 
na jar nerežeme, len ich zbavíme odumretých listov a vyčešeme. Po 3ch rokoch kavyľ striháme na výšku 
3 cm. Vypadnuté jedince, ktoré sa nepreberú 1 rok po prvom zastřihnutí nahradíme. K úbytku trávy 
dôjde pokiaľ nie je umiestnená na slnečnom stanovisku, alebo je inak zatienená. Druh Festuca glauca 
‘Azurit1 necháme dožiť do 5tich rokov a následne nevzhľadné kusy vymeníme novou rastlinou. Druh 
Carex oshimensis nijak nerežeme len na jar skontrolujeme, suché konce, ktoré sa tvoria pri umiestnení 
trávy na slnečnom stanovisku. Nevykonávame žiadnu údržbu počas letnej ani zimnej sezóny.

Popínavky rodu Ĺonicera umiestnené pri suteréne na jar len redukujeme, aby nedošlo ku 
konkurencii so zvyšnými rastlinami použitých v návrhu.

Letničky rodu Petunia umiestnení v areáli reštaurácie treba pravidelne zakracovať, aby si udržala 
požadovanú formu. Kvety tejto letničky je potrebné každý deň kontrolovať a suché kvetenstvo 
odstraňovať.

Počas letných mesiacov a extrémneho sucha je potrebná zálievka všetkých rastlín, túto zálievku treba 
vykonať ráno, alebo večer, nepolievať rastliny priamo na list, aby nedošlo k ich spáleniu.
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VÝKAZ VÝMER:

Pa PLATANUS X HISPANICA (ACERIFOLIA) platan javorolistý 7
ok 12 -14 / 
ok 14-16

PaAG
PLATANUS X ACERIFOLIA (HISPANICA) 
'ALPHENS GLOBE'

platan javorolistý 
'ALPHENS GLOBE'

1
ok 12 -14 / 
ok 14-16

PaAG
PLATANUS X ACERIFOLIA (HISPANICA) 
ALPHENS GLOBE'

platan javorolistý 
'ALPHENS GLOBE'

6
ok 12-14/ 
ok 14 -16

471 5L

KER V KVETINÁČI

922 K9

497 K9

K9

192 K9

TRÁVNIK: REVITALIZACIA EXISTUJÚCEHO 
PARKOVISKA

á tane plochy PO SO 303):

tenzívna + extenzívna bez PO 
hy nad suterénom (94,85 mJ):

SKALNIČKY-MIX/SEDUM-MIX BLANKETS

NENIE SVAHU:

622,69

232,04

1429,85

814,06

26,31

KVETINÁČ 1X1 - MATE
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KLAČANSKÝsk

ZOZNAM NAVRHOVANÝCH RASTLÍN:

BUDDLEJA DAVIDU 'BLACK KNIGHT1 BUDLEJA DAVIDOVA 'BLACK KNIGHT' 5L 5

BUDDLEJA DAVIDU 'PINK DELIGHT' BUDLEJA DAVIDOVA ’PINK DELIGHT' 5L 4

BUDDLEJA DAVIDU 'ROYAL RED' BUDLEJA DAVIDOVA ’ROYAL RED’ 5L 5

BUDDLEJA 'MAGENTA MUNCHKIN' BUDLEJA 'MAGENTA MUNCHKIN' 5L 19
CARYOPTERIS X CLANDONENSIS 'STERLING 
SILVER'

BRADAVEC KLANDONSKÝ ’STERLING 
SILVER' 5L

10

EUONYMUS FORTUNE1 'DANS DELIGHT’ BRŠLEN FORTUNOV 'DANS DELIGHT’ 5L 24

EUONYMUS JAPONICUS 'BENKOMASAKľ BRŠLEN JAPONSKÝ 'BENKOMASAKľ 5L 22

EUONYMUS JAPONICUS 'WHITE SPIRE' BRŠLEN JAPONSKÝ 'WHITE SPIRE' 5L 382

PLATANUS X HISPANICA 'ALPHEN'S GLOBE' PLATAN JAVOROLISTÝ 'ALPHEN'S GLOBE' 14-16 7

PLATANUS X HISPANICA PLATAN JAVOROLISTÝ 14-16 7

RHUS TYPHINA 'LACINÍATA' SUMACH PÁLKOVÝ 'LACINIATA' 5L 4

GERANIUM MACRORRHIZUM 'BEVAN'S PAKOST PODZEMKATÝ 'BEVAN'S K9VARIETY' VARIETY’ 45

GERANIUM SANGUINEUM 'VISION VIOLET' PAKOST KRVAVÝ 'VISION VIOLET' K9 40

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'HIDCOTE BLUE' LEVANDUĽA ÚZKOLISTÁ 'HIDCOTE BLUE' K9 26

LAVANDULA x INTERMEDIA 'ALBA' LEVANDUĽA PROSTREDNÁ 'ALBA' 
PACHYSANDRA VRCHOLOVÁ 'GREEN

K9

K9

23

PACHYSANDRA TERMINALS 'GREEN CARPET' CARPET' 701

PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'SILVERYBLUE' PEROVSKIA LEBEDOLISTÁ 'SILVERY BLUE' K9 49

SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS SANTOLÍNA CYPRUŠTEKOVITÁ K9 23

TEUCRIUM CHAMAEDRYS HRDOBARKA OBYČAJNÁ K9 23

CALAMAGROSTIS x ACUTIFLORA 'KARL
FOERSTER' SMLZ OSTRO KVETÝ 'KARL FOERSTER' K9 71

CAREX OSHIMENSIS 'EVERGREEN' OSTRICA OŠIMENSKÁ 'EVERGREEN' K9 86

DESCHAMPSIA CESPITOSA 'GOLDSCHLEIER' METLI CA TRSNATÁ 'GOLDSCHLEIER' K9 22

FESTUCA GLAUCA 'AZURIT' KOSTŘAVA SIVÁ 'AZURIT' K9 192

STIPA TENUISSIMA 'PONYTAILS' KÁVYĽ CHVOSTÍKOVÝ 'PONY TAILS' K9 150

LONICERA X HECKROTTII 'GOLD FLAME' ZEMOLEZ HECKROTTOV 'GOLD FLAME' K9 5

PETUNIA X HYBRIDA PETÚNIA ZÁHRADNÁ K9 192

Vypracoval: Ing. Bronislav Kotrík, Záhradnícke služby KLAČANSKÝ s.r.o.

Dátum: OKTÓBER 2022
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VECNÉ BREMENÁ

1/

Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako povinným z vecného 
bremena a Pri Lesoparku, s. r. o., Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 53 830 857, ako investorom 
stavby, a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkových nehnuteľností pare. č. KN- 
C 7749/2 a KN-C 7748/5 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 8401, spočívajúceho v práve prechodu 
a prejazdu cez pozemok pare. č. KN-C 7750/2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 04/2023 zo dňa 
24.01.2023, vyhotoveného 1. GEO s.r.o., a to v rozsahu dielu „1“ o výmere 215 m2 a dielu „2“o 
výmere 235 m2, za jednorazovú odplatu v hodnote 10 850,50 €, určenú znaleckým posudkom č. 
1659-6/2023, vyhotoveným TIP konzultačná agentúra spol. s r. o.

2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena a Pri Lesoparku, s. r. o., Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 
53 830 857, ako investorom stavby, a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkových 
nehnuteľností pare. č. KN-C 7749/2 a KN-C 7748/5 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 8401, ktoré bude 
spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 7749/5 v k. ú. Žilina strpieť 
v rozsahu cca 6,76 m2 umiestnenie stanovišťa zberných nádob určených pre potreby vlastníkov 
bytového domu, prístupu k stanovišťu zberných nádob, vykonávania údržby a úprav stanovišťa 
a odvozu odpadu zo zberných nádob.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom v Žiline s tým, že presný rozsah vecného bremena bude vymedzený 
geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie 
jednorazovej odplaty.

3. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena a Pri Lesoparku, s. r. o., Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 
53 830 857, ako investorom stavby, a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkových 
nehnuteľností pare. č. KN-C 7749/2 a KN-C 7748/5 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 8401, ktoré bude 
spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov v k. ú. Žilina:
- pare. č. KN-C 7749/1 - strpieť uloženie a umiestnenie inžinierskych sietí - prípojka plynovodu 

SO 401, rozšírenie NN siete SO 504, teplovodnej prípojky UK a ZTI SO 701 a areálového 
vodovodu SO 302,

- pare. č. KN-C 7750/1 - strpieť uloženie a umiestnenie inžinierskych sietí - rozšírenia NN siete 
SO 504, teplovodnej prípojky UK a ZTI SO 701, areálového vodovodu SO 302, prípojky 
vodovodu a vodomernej šachty,

- pare. č. KN-C 7753 - strpieť uloženie a umiestnenie inžinierskych sietí - teplovodnej prípojky 
UK a ZTI SO 701,

v celkovom rozsahu cca 298,39 m2, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemok 
(pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za účelom prevádzky, 
údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií v rámci stavby „Bytový dom PRI 
LESOPARKU“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným 
geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie 
jednorazovej odplaty.
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MATERIÁL

Spoločnosť Pri Lesoparku, s. r. o., Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 53 830 857, ako investor stavby 
„Bytový dom PRI LESOPARKU“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch pare. č. KN-C 7748/5, 
7748/9, 7748/10 a 7749/2 v k. ú. Žilina (zap. na LV č. 8401 v prospech žiadateľa), požiadala o:

1. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 
pozemkových nehnuteľností pare. č. KN-C 7749/2 a KN-C 7748/5 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 
8401, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok pare. č. KN-C 7750/2 v k. ú. Žilina 
v zmysle GP č. 04/2023 zo dňa 24.01.2023, vyhotoveného L GEO s.r.o., Štúrovo námestie 114/15, 
036 01 Martin, IČO 44 851 014, a to v rozsahu dielu „1“ o výmere 215 m2 a dielu „2“o výmere 
235 m2.

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol 
vypracovaný znalecký posudok č. 1659-6/2023 zo dňa 27.01.2023 spoločnosťou TIP konzultačná 
agentúra spol. s r. o., A. Rudnaya23,010 01 Žilina, IČO 31 579 035, v celkovej hodnote 10 850,50 
€ (jednotková hodnota odplaty pozemku: 24,11 €/m2).
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, a to „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka pozemkových nehnuteľností pare. č. KN-C 7749/2 a KN-C 7748/5 v k. ú. 
Žilina, zap. na LV č. 8401, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho 
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku pare. č. KN-C 7749/1 v k. ú. Žilina 
v rozsahu cca 6,76 m2 umiestnenie stanovišťa zberných nádob určených pre potreby vlastníkov 
bytového domu, prístupu k stanovišťu zberných nádob, vykonávania údržby a úprav stanovišťa 
a odvozu odpadu zo zberných nádob,

3. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, a to „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka pozemkových nehnuteľností pare. č. KN-C 7749/2 a KN-C 7748/5 v k. ú. 
Žilina, zap. na LV č. 8401, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho 
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku:

- pare. č. KN-C 7749/1 - uloženie a umiestnenie inžinierskych sietí - prípojka plynovodu SO 401, 
rozšírenie NN siete SO 504, teplovodnej prípojky UK a ZTI SO 701 a areálového vodovodu SO 
302

- pare. č. KN-C 7750/1 - uloženie a umiestnenie inžinierskych sietí - rozšírenia NN siete SO 504, 
teplovodnej prípojky UK a ZTI SO 701, areálového vodovodu SO 302, prípojky vodovodu 
a vodomernej šachty

- pare. č. KN-C 7753 - uloženie a umiestnenie inžinierskych sietí - teplovodnej prípojky UK a ZTI 
SO 701.

v celkovom rozsahu cca 298,39 m2.

ľ v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina
K predmetnej projektovej dokumentácii pre účely územného rozhodnutia vydal UHA Žilina 
vyjadrenie pod. č. 12933/2022-135479/2022-ÚEÍA-SVA zo dňa 11. 09.2022, v ktorej konštatoval 
súlad stavby s UPN-M Žilina v platnom znení.
Návrh stavby počíta s realizáciou častí stavebných objektov na susedných parcelách č. KN-C 7745/5, 
7750/2, 7748/6, 7742 k. ú. Žilina, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina, evidované na LV 1100.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá 
námietky voči:
• zriadeniu vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu na parcele č. KN-C 7750/2 

k. ú Žilina
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• predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien za účelom:
umiestnenia stanovišťa smetných nádob na časti parcely č. KN-C 7749/5 k. ú. Žilina 
uloženia a prístupu k sieťam - prípojka plynovodu, rozšírenia NN siete, teplovodná 
prípojka UK a ZTI a areálový vodovod na parcele č. KN-C 7749/1 k. ú. Žilina 
uloženia a prístupu k sieťam - rozšírenia NN siete, teplovodná prípojka UK a ZTI a 
areálový vodovod, prípojka vody a vodomerná šachta na parcele č. KN-C 7750/1 k. ú. 
Žilina
uloženia a prístupu k sieťam - teplovodná prípojka UK a ZTI na parcele č. KN-C 7753 k. 
ú. Žilina

• uzatvoreniu nájomnej zmluvy na dobu nevyhnutnú na realizáciu revitalizácie parkoviska na 
parcele č. KN-C 7750/2 k. ú Žilina

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy nemá 
námietky voči zriadeniu vecných bremien a uzatvoreniu nájomnej zmluvy.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. ruší

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 221/2022 zo dňa 19.09.2022 

II. schvaľuje

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti 
pare. č. KN-C 359 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 3422 , ako oprávneného z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 361/1 v k. ú. Žilina strpieť 
v zmysle GP č. 7/2022 v rozsahu dielu „1“ o výmere 2 m2 zriadenie nabíjacej stanice pre 
elektromobily, jej prevádzku, údržbu a rekonštrukciu so vstupom na pozemok v ktoromkoľvek čase 
a ročnom období, za jednorazovú odplatu v hodnote 872,01 €, určenú znaleckým posudkom č. 1632- 
21/2022, vypracovaným TIP konzultačná agentúra spol. s r. o..

MATERIÁL

Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 221/2022 zo dňa 19.09.2022 schválilo uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako povinným z vecného bremena, Reinoo 
Coworking, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO 47 791 462, ako investorom stavby a 
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, 
ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku 
pare. č. KN-C 361/1 v k. ú. Žilina strpieť v zmysle GP č. 7/2022 v rozsahu dielu „1“ o výmere 2 m2 
zriadenie nabíjacej stanice pre elektromobily, jej prevádzku, údržbu a rekonštrukciu so vstupom na 
pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým 
posudkom č. 1632-21/2022 v celkovej hodnote 872,01 €. Žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku 
pare. 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.

Nakoľko Stredoslovenská distribučná, a.s. nesúhlasí s tým, aby bola oprávneným z predmetného 
vecného bremena, žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti pare. č. KN-C 359 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 3422 , ako 
oprávneného z vecného bremena.
r v

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 bol dodaný žiadateľom.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti 
pare. č. KN-C 6449 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 2062, ako oprávneného z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 6422/2, zast. plocha 
a nádvorie v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 43432611-153/2022 „diel 1“ v rozsahu 9 m2 strpieť uloženie 
inžinierskej siete - elektrickej NN prípojky ku garáži č. súp. 1280, prislúchajúce ochranné pásmo, 
vstup a prístup na pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za 
účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií, za jednorazovú 
odplatu v hodnote 54,09 €, určenú znaleckým posudkom č. 246/2022, vyhotoveným Ing. Katarínou 
Brezániovou.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 47/2022 zo dňa 21.02.2022 bola dňa 
09.03.2022 uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 114/2022 medzi mestom Žilina, ako budúcim 
povinným z vecného bremena a Ing. Miroslavom Špronglom, bytom Smreková 21, 010 07 Žilina, 
ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktorou bolo dohodnuté, že v budúcnosti uzavrú 
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku 
pare. č. KN-C 6422/2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu cca 5 m2 uloženie 
inžinierskej siete - NN prípojky ku garáži č. súp. 1280, a to „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti pare. č. KN-C 6449 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 2062.

v
Ing. Miroslav Sprongl ako budúci oprávnený z vecného bremena požiadal o uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena v zmysle porealizačného geometrického plánu č. 43432611-153/2022, 
vyhotoveného Ing. Radomír Blažek - Geodetic, Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec, ktorým je 
rozsah vecného bremena vyčíslený nasledovne:
- pozemok pare. č. KN-C 6422/2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina v rozsahu 9 m2 („diel 1“ GP).

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný znalecký posudok 
č. 246/2022 Ing. Katarínou Brezániovou, 013 18 Podhorie č. 86, zo dňa 24.08.2022 vo výške 54,09 
€ (jednotková hodnota 6,01 €/m2).
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti 
pare. č. KN-C 33/1 v k. ú. Bánová, zap. na LV č. 3485, ako oprávneného z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 
45876479-60/2022:
- pare. č. KN-C 2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bánová v rozsahu 3 m2 („diel 1“ GP).
- pare. č. KN-C 1356, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bánová v rozsahu 5 m2 („diel 2“ GP)
strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete - elektrickej prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, 
vstup a prístup na pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za 
účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií, za jednorazovú 
odplatu v hodnote 117,81 €, určenú znaleckým posudkom č. 149/2022, vyhotoveným Ing. Jánom 
Durišom.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 197/2021 zo dňa 20.09.2021 bola dňa 
22.04.2022 uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 229/2022 medzi mestom Žilina, ako budúcim 
povinným z vecného bremena a PROFIDOMY s. r. o., so sídlom Konská 128, 013 13 Rajecké 
Teplice, ICO 53 507 584, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktorou bolo dohodnuté, že 
v budúcnosti uzavrú zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka 
zaťažených pozemkov:
- pare. č. KN-C 2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bánová - v rozsahu cca 3 m2
- pare. č. KN-C 1356, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bánová - v rozsahu cca 4,5 m2
strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí - elektrickej prípojky, a to „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka pozemku pare. č. KN-C 33/1 v k. ú. Bánová, zap. na LV č. 3485.

PROFIDOMY s. r. o., ako budúci oprávnený z vecného bremena, požiadal o uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena v zmysle porealizačného geometrického plánu č. 45876479-60/2022, 
vyhotoveného Ing. Michalom Šálekom, Stránské 448, 013 13 Stránské, ktorým je rozsah vecného 
bremena vyčíslený nasledovne:
- pare. č. KN-C 2, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bánová v rozsahu 3 m2 („diel 1“ GP).
- pare. č. KN-C 1356, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Bánová v rozsahu 5 m2 („diel 2“ GP).

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný znalecký posudok 
č. 149/2022 Ing. Jánom Ďurišom zo dňa 10.10.2022 vo výške 117,81 € (jednotková hodnota 14,73 
€/m2).

Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobých vlastníkov nehnuteľností - bytov 
bytového domu na ul. Martinská súp. č. 1619, vchody č. 7,8,9 v Žiline, zapísaných na LV č. 5421, 
postavenom na pozemku pare. č. KN-C 7809 v k. ú. Žilina, ako oprávnených z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť výstavbu lodžií a ich užívanie 
nad novovytvorenými pozemkami v k. ú. Žilina:

pare. č. KN-C 7809/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2 
pare. č. KN-C 7809/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m2 
pare. č. KN-C 7809/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2 
pare. č. KN-C 7809/5, zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2 
pare. č. KN-C 7809/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2 
pare. č. KN-C 7812/2, ostatná plocha o výmere 4 m2 
pare. č. KN-C 7812/3, ostatná plocha o výmere 8 m2 
pare. č. KN-C 7812/4, ostatná plocha o výmere 4 m2 
pare. č. KN-C 7812/5, ostatná plocha o výmere 4 m2 
pare. č. KN-C 7812/6, ostatná plocha o výmere 4 m2 

v zmysle geometrického plánu č. 75/2022 za jednorazovú odplatu v hodnote 288,99 €, určenú 
znaleckým posudkom č. 110/2022, vyhotoveným Ing. Adriánom Bukovcom.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

v

Vlastníci bytov bytového domu na ul. Martinská súp. č. 1619, vchody č. 7,8,9 v Žiline, zapísaných 
na LV č. 5421, postavenom na pozemku pare. č. KN-C 7809 v k. ú. Žilina, požiadali z dôvodu 
výstavby lodžií v rámci stavby „Odstránenie jestvujúcich a výstavba nových prefabrikovaných 
lodžií“ o zriadenie vecného bremena „in rem“, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených 
pozemkov strpieť výstavbu lodžií a ich užívanie nad novovytvorenými pozemkami v k. ú. Žilina 
v zmysle geometrického plánu č. 75/2022 zo dňa 20.05.2022, vypracovaného Ján Markuliak - 
GEODET, Raková 1484, 023 51 Raková, IČO 34 929 487.

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. 110/2022 Ing. Adriánom Bukovcom zo dňa 14.08.2022 v celkovej hodnote 
288,99 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 8,03 €/m2).
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 26.10.2022

Parcela registra C, 7809
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

161 S/n'
7797

7787/1

7813

1620/1 10

7814

7815
1773-

7817 ä
162*2

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/5)
Meranie a grafické znázornenie je ien informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako povinným z vecného 
bremena a KG Murgašova, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO 52 306 224, ako 
investorom stavby, a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkových nehnuteľností 
pare. č. KN-C 1418/16 a KN-C 1418/24 v k. ú. Žilina, zap. naLV č. 2978, ako oprávneného z vecného 
bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov v k. ú. Žilina strpieť:
- na pare. č. KN-E 954/7 v rozsahu 12 m2 podľa GP 199/2022 „diel 1,2,3“ uloženie 

a prevádzkovanie požiarnej nádrže a hydrantu
- na pare. č. KN-E 954/7 v rozsahu 5 m2 podľa GP 199/2022 „diel 4,5“ a na pare. č. KN-C 5951/1 

v rozsahu 13 m2 podľa GP 199/2022 „diel 6“ - uloženie a prevádzkovanie vodomernej prípojky 
a vodomernej šachty

- na pare. č. KN-C 5952 v rozsahu cca 19 m2 podľa GP 199/2022 „diel 7“ uloženie 
a prevádzkovanie kanalizačnej prípojky,

prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) 
v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania 
porúch a havárií v rámci stavby „Bytový dom Murgašova ulica“, za jednorazovú odplatu v hodnote 
2 176,48 €, určenú znaleckým posudkom č. 10/2023, vyhotoveným Ing. Adriánom Bukovcom, ktorá 
bola zvýšená o náklady za vypracovanie ZP vo výške 223 €.

II. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena a KG Murgašova, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 
Žilina, ako investorom stavby „Bytový dom Murgašova ulica“, a to „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemkových nehnuteľností pare. č. KN-C 1418/16 a KN-C 1418/24 v k. ú. Žilina, zap. na 
LV č. 2978, ako budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti 
vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 5951/1 v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu cca 13,45 m2 
uloženie a prevádzkovanie plynovej prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na 
pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za účelom prevádzky, 
údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií. Zmluva o zriadení vecného 
bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Žiline, pričom presný 
rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom, na základe ktorého 
bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 191/2021 zo dňa 20.09.2021 bola dňa 
18.01.2022 uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 642/2021 medzi mestom Žilina, ako budúcim 
povinným z vecného bremena, KG Murgašova, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, 
IČO 52 306 224, ako investorom a Michalom Krnáčom, bytom V. Tvrdého 793/21, 010 01 
Žilina; JUDr. Bronislavou Krnáčovou, Framborská 246/7, 010 01 Žilina, ako budúcimi oprávnenými 
z vecného bremena, ktorou bolo dohodnuté, že do 12 mesiacov od podpisu tejto zmluvy uzavrú 
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených 
pozemkov v k. ú. Žilina strpieť:
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- na pare. č. KN-E 954/7 - v rozsahu cca 16,08 m2 uloženie a prevádzkovanie požiarnej nádrže a 
hydrantu

- na pare. č. KN-E 954/7 - v rozsahu cca 12,26 m2 a na pare. č. KN-C 5951/1 v rozsahu cca 6,06 m2
- uloženie a prevádzkovanie vodomernej prípojky a vodomernej šachty
- na pare. č. KN-C 5951/1 - v rozsahu cca 13,45 m2 uloženie a prevádzkovanie plynovej prípojky
- na pare. č. KN-C 5952 - v rozsahu cca 24,63 m2 uloženie a prevádzkovanie kanalizačnej prípojky.

Spoločnosť KG Murgašova, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, požiadala
0 uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu kanalizačnej prípojky, vodomernej 
šachty, požiarnej nádrže a hydrantu, nakoľko sú už zrealizované. Zároveň požiadala o predĺženie 
termínu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu plynovej prípojky, a to o 12 
mesiacov.

Porealizačné zameranie sietí podľa geometrického plánu č. 199/2022 zo dňa 14.11.2022, 
vyhotoveného Planika s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO 44 330 227.

Vzhľadom na skutočnosť, že GP č. 171/2022 zo dňa 14.09.2022, vypracovaným Planika, s. r. o., 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO 44 330 227, došlo z dôvodu zápisu stavby 
k rozdeleniu pôvodnej parcely KN-C 1418/16, ost. plocha o výmere 1 563 m2 v k. ú. Žilina (pozemku, 
v prospech ktorého každodobého vlastníka ako oprávneného z vecného bremena má byť zriadené 
vecné bremeno „in rem“), sú v návrhu uznesenia uvedené dva pozemky - pare. č. KN-C 1418/16, 
zast. plocha a nádvorie o výmere 348 m2 a pare. č. KN-C 1418/24, zast. plocha a nádvorie o výmere
1 215 m2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 171/2022, v prospech ktorých každodobých vlastníkov bude 
zriadené vecné bremeno.

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký posudok č. 10/2023 Ing. Adriánom Bukovcom zo dňa 19.01.2023 v celkovej hodnote 
1 953,48 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 39,87 €/m2).

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 22.11.2022

Parcela registra C, 5952
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

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



Úkon spoplatnený I
podľa zákona 145/1995 Z. z.

* vodovodnejprípojky a vodomernej šachty na C-KN p. č. 5951/1 a EKNp.č 954/7, požiarnej nádrže a hydrantu na EKNp.č 954/7.

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti

Vyhotoviteľ

Planika

Planika s. r. o.
Vysokoškolákov8556/338, 01008ŽHina 

e-mail: pianika@pianika. s k
IČO: 44330227

Kraj , ,
Žilinský

Okres
žmna

Obec v .
Zima

Katastr. _
územie Žírna

Č išlo
plánu 199/2022

Mapový
listě. VKM

p r- p i m rjn i p jxw q i k k J zriadenie vecného bremena na právo uloženia inžinierskych 
UuviVlL i ľViwivY i L/a IN sietí - kanalizačnejprípojky na C-KN p.č. 5952, *

Vyhotovil Autorizačně overil Úradne overil IľlQ. Jana CÍ$áľÍkOVá
Meno:

Dňa: Meno: Bc. Lenka Horecká
14.11.2022

Dňa: Meno: fno. Matej Vaientovič
14.11.2022

Dňa: H R -17- W1 Číslo:y. u im

Nové hranice boli v prírode označené
inžinierskou sieťou, nestabilizované

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom Úradne overená podľa § 9 zákona MR SR č.215/1900
Z.z. o geodézii a kartografii

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.
7406

Súradnice bodov označených číslami a ostatné me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

t.č. 6.50- 1997
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/kaz výmer ku geometrickému plánu č. 199/2022 Strana 1/1

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo
Výmera Druh

pozemku

D
i
e

I

k

parcele

číslo

m2

od

parcely

číslo

m2
Číslo

parcely

Výmera Druh

pozemku

Vlastník

(iná opráv, osoba)

adresa (sídlo)

listu
vlast.

parcely

LV KN - E KN ha m2 ha m2 kód

STA V PRÁVNY
Vyčíslenie rozsahu vecného bremena

1100 5951/1 1359 zastav.pí £ 5951/1 13 5951/1 1359 zastav.pt doterajší
22

1100 5952 3306 zastav, pi. 7 5952 19 5952 3306 zastav.pt doterajší
22

8912 954/7 2436 os ta t. pi. 1 954/7 5 (954/7 2436 ostat.pl) doterajší
2 954/7 6
3 954/7 1
4 954/7 4
5 954/7 1

Spolu 7101 49 7101

STA V PODĽ A REGIS TRA C KN
6696/18 9272 zastav.pt. 6696/18 9272 zastav.pt. doterajší

22
1100 5951/1 1359 zastav.pt 5951/1 1359 zastav.pt. doterajší

22
1100 5952 3306 zastav.pt 5952 3306 zastav.pl doterajší

22

Spolu 1 3937 / 3937

°oznámka: Zriaďuje sa vecné bremeno na právo uloženia a prevádzkovania: požiarnej nádrže a hydrantu na parc.č. KN-E 954/7 (diely č. 1,2,3); vodomernej prípojky a 
vodomernej šachty na pare. č. KN-E 954/7(diely č. 4,5) a KN-C 5951/1 (diel č. 6) a kanalizačnej prípojky na pare. č. 5952 (diel č. 7) vo vyznačenom rozsahu, 
vstup a prístup na pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a 
odstraňovania porúch a havárií v prospech vlastníka pozemku parc.č. KN-C 1418/16.

'.eoenda: kód spôsobu využívania pozemkov:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a 
účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a 
ich súčasti

č. 6.76-1997



«nop!a'nený 
:a 145/1995 Z. Z.

f podkladom na prá’vné úkony, kscf údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

3 I a n i k a
Planikas.ro.
ov 8556/33B, 01008ŽHina 

; planika@pfanika. sk 
m 44330227

Kraj , ,
Zibnsky

Okres .
Žilina

Obec
Žilina

Katastr.
územie Žilina

Číslo
plánu 171/2022

Mapový
listé. VKM

GEOMETRICKÝ PLÁN 113 zameranierozostavaneistavbyp'č 1418/231418/24

Vyhotovil Autorizačně overil Úradne overil
Meno:

MBL2B22
Meno: Bc. Lenka Monacká Dňa:

21.09.2022
Meno: Ing. Matej Valentovič Dňa: 2 B -09- 2022 Číslo:

// HZ
' v prírode označené 

stavbou
Disom Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č.215/1995

7 -j a nonHÓ7Íi a Irarínnraíii

merania (meračský náčrt) č. 

7364
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metrickému plánu č. 1/1/2022 Strana 1/1

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav
ľiíslo

:arcely

KN

Výmera

ha m2

Druh

pozemku

Zmeny

k

parcele

číslo

od

parcely

číslo

stav

Číslo

parcely

Výmera

ha m2

Druh

pozemku

kód

Vlastník

(iná opráv, osoba) 

adresa (sídlo)

cÁVNYJE TOTOŽNÝ S REGISTROM C KN
1418/1

1418/16

672

1563

ostat.pl.

ostat.pi

1418/1

1418/23

1418/16

1418/24

162

510

348

1215

zastav, pl. 
18

zastav.pl.
26
21

zasiav.pt.
18

zastav, pi 
28 
21

doterajší

KG Murgašova, 
793/21,Žilina 

Vojtecha Tvrdého 
doterajší

KG Murgašova, 
793/21,Žilina 

Vojtecha Tvrdého

2235 2235

-<N parcela č. 1418/16 doterajšieho stavu: Na parcele č. 1418/16 je na LV4829 vedená stavba (ZVL. STA VBA POD PARC bez s. č.)

osobu využívania pozemkov: kód druhu stavby:

ozemok; na ktorom je dvor 21 - Rozostavaná budova
-ozemok, na ktorom je rozostavaná stavba
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako povinným z vecného 
bremena, Slovenská republika, zast. správcom Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 
61 Bratislava, ICO 31 364 501, ako investorom stavby a SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava, ICO 35 910 739, ako oprávneným z vecného bremena, ktoré bude spočívať v 
povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 966/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. 
Budatín v zmysle GP č. 2/2022 v rozsahu „dielu 3“ o výmere 164 m2 strpieť uloženie, existenciu a 
prevádzkovanie inžinierskej siete - plynárenského zariadenia pre stavebný objekt „SO 53-37-04.1 A 
Preložka STL plynovodu DN 125 na železničnom moste v sžkm 250,650“ v rámci stavby „ŽSR, 
dostavby zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle 
Žilina“, č. stavby A 12084, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemok (pešo, autom, 
technickými zariadeniami) v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, 
rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií, za jednorazovú odplatu v hodnote 1 113,56 €, určenú 
znaleckým posudkom č. 1/2023, vyhotoveným Ing. Borisom Timkaničom.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Slovenská republika, zast. správcom Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 
Bratislava, IČO 31364 501, ako investor stavebného objektu „SO 53-37-04.1A Preložka STL 
plynovodu DN 125 na železničnom moste v sžkm 250,650“ v rámci stavby „ŽSR, dostavba 
zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“, č. 
stavby A 12084, požiadali o zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta 
Žilina, ako povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku pare. č. KN-C 966/1, zast. 
plocha a nádvorie v k. ú. Budatín v zmysle porealizačného GP č. 2/2022 v rozsahu „dielu 3“ o výmere 
164 m2, vypracovaného Ing. Hronček Miroslav, Jégeho 10, 821 08 Bratislava, IČO 17 170 231, 
uloženie, existenciu a prevádzkovanie inžinierskej siete - plynárenského zariadenia, a to v prospech 
tretej osoby: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739, ako 
oprávneného z vecného bremena.

r v

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.

Na určenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný 
znalecký posudok č. 1/2023 Ing. Borisom Timkaničom, Moyzesova 43, 010 01 Žilina, zo dňa 
20.01.2023 v celkovej hodnote 1 113,56 € (jednotková hodnota odplaty pozemku: 6,79 €/m2). 
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 12.12.2022

Parcela registra C, 966/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Budatín

124/1

1004/1

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je !en informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.





8/

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti 
pare. č. KN-C 5563 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 7755, ako oprávneného z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 
149/2022 zo dňa 11.08.2022, vyhotoveného Planika s.r.o., strpieť:

- právo prechodu a prejazdu cez pare. č. KN-E 2719/11, orná pôda v k. ú. Žilina, v rozsahu 31m2 
(„diel 1“ GP) a cez pare. č. KN-E 8004/201, ost. plocha v k. ú. Žilina, v rozsahu 39 m2 („diel 2“ 
GP)

- právo uloženia inžinierskych sietí - elektriny a plynu na pozemkoch pare. č. KN-E 2719/11 a 
pare. č. KN-E 8004/201 v k. ú. Žilina v rozsahu vyznačenom podľa grafickej časti GP 149/2022, 
prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemky (pešo, autom, technickými 
zariadeniami) v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a 
odstraňovania porúch a havárií,

za jednorazovú odplatu v hodnote 842,20 €, určenú znaleckým posudkom č. 10/2023, vyhotoveným 
Ing. Adrianou Meliškovou.

MATERIÁL

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 126/2021, bod VII. zo dňa 29.06.2021 bola 
dňa 14.09.2021 uzatvorená zmluva o budúcej zmluve č. 342/2021 medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena a Radomírom Knapcom, Brezová 8407/13A, 010 01 
Žilina, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktorou bolo dohodnuté, že v budúcnosti uzavrú 
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených 
pozemkov strpieť právo prechodu a prejazdu a právo uloženia inžinierskych sietí - elektriny a plynu 
na pozemkoch v k. ú. Žilina:
- pare. č. KN-E 2719/11, orná pôda, v rozsahu cca 44 m2
- pare. č. KN-E 8004/201, ost. plolcha, v rozsahu 24 m2,
a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti pare. č. KN-C 5563 v k. 
ú. Žilina, zapísanej na LV č. 7755, ako oprávneného z vecného bremena.

v

Radomír Knapec, Brezová 8407/13A, 010 01 Žilina, ako budúci oprávnený z vecného bremena, 
požiadal o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle porealizačného geometrického 
plánu č. 149/2022, vyhotoveného Planika s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, ktorým 
je rozsah vecného bremena vyčíslený nasledovne:

právo prechodu a prejazdu cez pare. č. KN-E 2719/11, orná pôda v k. ú. Žilina, v rozsahu 31 
m2 („diel 1“ GP) a cez pare. č. KN-E 8004/201, ost. plocha v k. ú. Žilina, v rozsahu 39 m2 („diel 
2“ GP)
právo uloženia inžinierskych sietí - elektriny a plynu na pozemkoch pare. č. KN-E 2719/11 a 
pare. č. KN-E 8004/201 v k. ú. Žilina v rozsahu vyznačenom podľa grafickej časti GP 
149/2022.

Na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bol vypracovaný znalecký posudok 
č. 10/2023 Ing. Adrianou Meliškovou, Pod Sadom 770/39, 010 04 Žilina - Závodie zo dňa 
19.01.2023 vo výške 842,20 € (jednotková hodnota 7,44 €/m2 a 5,58 €/m2).
Znalecký posudok bol dodaný žiadateľom.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.

Uznesenie č.__/2023
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení dočasného bezodplatného vecného bremena „in personám“ medzi 
mestom Žilina, ako povinným z vecného bremena a

• Základná škola s materskou školou Gaštanová, Gaštanová č. 56, 010 07 Žilina, IČO: 37810898
• Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera Žilina - Solinky, Gaštanová 53, 

010 07 Žilina, IČO: 37904299
• Základná škola Limbová, Limbová č.30, 010 07 Žilina, IČO: 37810880,

ako oprávnenými z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov 
pare. č. CKN 8046, zastavaná plocha o výmere 4832 m2 a pare. č. CKN 8045/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 16 759 m2, vedené na LV č. 1100 v k. ú. Žilina, strpieť právo spoločného 
využívania športovej infraštruktúry:

stavby „ Revitalizácie športových ihrísk pri Základnej škole Gaštanová, objekt SO 01 Atletický ovál, 
SO 01.1- Skok do diaľky, SO 02- Viacúčelové ihrisko, SO 02.1- Ochranná sieť, SO 03 - Sadové 
úpravy, SO 04 - Volejbalové ihrisko, SO 04.1- Ochranná sieť, SO 05 - Príprava územia, realizovanej 
mestom Žilina ako investorom v zmysle vydaného ohlásenia stavebných úprav obce Porúbka - 
stavebný úrad, Rajecká cesta č. 29, 013 11 Lietavská Lúčka č.s.: 4284/2021-101433/2021-SÚ-BAB 
zo dňa 26.03.2021,

a to po dobu 10 rokov od ukončenia projektu v rozsahu najmenej dve športové podujatia ročne, 
pričom dĺžka jedného takého športového podujatia nesmie presiahnuť 3 kalendárne dni pri zachovaní 
práva mesta Žilina na spoluužíváme športovej infraštruktúry.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Na základe zmluvy o príspevku č. 545/2021 (Z-2020/001-74) na projekt podpory športu, uzatvorenej 
medzi mestom Žilina a Fondom na podporu športu dňa 29.09.2021, bolo podmienkou získania 
príspevku na projekt „Revitalizácie športových ihrísk pri ZS Gaštanová, Žilina“ uzatvorenie zmluvy 
o bezodplatnom vecnom bremene za účelom zabezpečenia pravidelného a udržateľného využívania 
projektu športovej infraštruktúry v prospech oprávnených z vecného bremena so sídlom v okrese, 
v ktorom sa projekt nachádza (ďalej len užívateľ) na účely organizácie športového podujatia, súťaže, 
stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného podujatia spojeného s pohybovo - rekreačnou aktivitou 
fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry a to počas obdobia 10 rokov odo dňa ukončenia projektu.
r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu bezodplatného vecného 
bremena na pozemkoch p. č. KN-C 8045/1 a KN-C 8046 v k. ú. Žilina.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena, zuuri s.r.o., Štefanovičova 2970/4, 811 04 Bratislava, IČO 
52 273 857, ako investorom stavby a Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 
1960, 010 57 Žilina, IČO 36 672 297, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré bude 
spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 7056/7, zast. plocha a nádvorie 
v k. ú. Žilina, v rozsahu cca 20 m2 strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete - vodovodného 
potrubia a vodovodnej prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemok (pešo, 
autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, 
rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií v rámci stavby „SO 04a - Prekládka vodovodu 
DN500“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Spoločnosť zuuri s.r.o., Štefanovičova 2970/4, 811 04 Bratislava, IČO 52 273 857, ako investor 
stavebného objektu „SO 04a - Prekládka vodovodu DN500“ (v rámci stavby „Bytový komplex - 68 
b. j.“, postavenú na pozemku pare. č. KN-C 5038/5 v k. ú. Žilina, zap. na LV 10673) požiadala 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku pare. č. KN-C 
7056/7, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, v rozsahu cca 20 m2, ktoré bude spočívať v povinnosti 
mesta Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť umiestnenie a uloženie 
inžinierskej siete - vodovodného potrubia a vodovodnej prípojky, a to v prospech tretej osoby - 
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO 36 672 297, 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.

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

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena, LICITOR development, s.r.o., Sládkovičova 6, 010 01 
Žilina, ICO 45 425 434, ako investorom stavby a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, ICO 36 442 151, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré bude 
spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-E 794/1 v k. ú. Budatín strpieť 
v rozsahu cca 300 m2 uloženie inžinierskej siete - rozšírenie NN siete a prislúchajúce ochranné 
pásmo, vstup a prístup na pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom 
období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií 
v rámci stavby „RADOVÉ RODINNÉ DOMY ulica Dolná, Žilina - Budatín“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Spoločnosť LICITOR development, s.r.o., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO 45 425 434, ako
investor stavby „RADOVÉ RODINNÉ DOMY ulica Dolná, Žilina - Budatín“, požiadala 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať 
v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom 
pozemku pare. č. KN-E 794/1 v k. ú. Budatín v rozsahu cca 300 m2 uloženie inžinierskej siete - 
rozšírenie NN siete, a to v prospech Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 
Žilina, IČO 36 442 151.

r v

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.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy nemá 
námietky k zriadeniu vecného bremena.
Rozsah uvedeného vecného bremena po zrealizovaní stavebného objektu radových rodinných domov 
na ul. Dolná a stanovení skutočného zásahu do nášho vlastníckeho práva žiadame doručiť v 
papierovej i digitálnej forme.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.

41



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 26.10.2022

Parcela registra E, 794/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Budatín

'252'\ ",r\253/55|b

®á33

b*

J202.'7,«2645V

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



)n /

200/1

200/2

SO 08 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 11 ROZŠÍRENIE NN SIETE

-f 1171000 -jpr i 171000-

• ROZHLASU

' 05 NN ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

SO 10 DOPRAVNÉ STAVBY

SO 03 SPOLOČNÁ KANALIZAČNÁ I

t VODOVODU

SO 06 PRÍPOJKA!

SO 04 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ

DAŽĎOVÁ 9 OPLOTENIE A OPORNÉ MÚRY
iROZVODY

-f 1171050

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ A OBJEKTOV :

| ZÁSOBOVANIE VODOU |

PRÍPOJKA PITNEJ VODY 

VODOMERNÁ ŠACHTA 
POŽIARNA NÁDRŽ 
| KANALIZÁCIA |

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZAOLEJOVANÁ (PARKING)

DRENÁŽ - ODVODNENIE SVAHU

REVÍZNA ŠACHTA, DAŽĎOVÁ ŠACHTA, FILTRAČNÁ ŠACHTA 

RETENČNÁ NÁDRŽ 

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK 
| ROZVODY EL. ENERGIE |

PRÍPOJKA NN
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Preložte vzdušného vedenia verej. rozhlasu
Sadové úpravy
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena, EUROTERRACE, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, 
IČO 52 768 988, ako investorom stavby a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 
47 Žilina, IČO 36 442 151, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré bude spočívať v 
povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov:
- pare. č. KN-C 7636, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina
- pare. č. KN-C 7728, ostatná plocha v k. ú. Žilina
strpieť v rozsahu cca 40 m2 umiestnenie a uloženie inžinierskej siete - 2x chráničky (priemer 110 
mm), prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemok (pešo, autom, technickými 
zariadeniami) v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a 
odstraňovania porúch a havárií v rámci stavby „EUROTERRACE Žilina - Polyfunkčný objekt vyššej 
občianskej vybavenosti a bývania, ul. Vysokoškolákov, Žilina, 13233 - Žilina, Vlčince - Zahustenie 
TS Euroterrace“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Spoločnosť EUROTERRACE, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO 52 768 988, ako
investor stavby „EUROTERRACE Žilina - Polyfunkčný objekt vyššej občianskej vybavenosti 
a bývania, ul. Vysokoškolákov, Žilina, 13233 - Žilina, Vlčince - Zahustenie TS Euroterrace“ na 
pozemkoch pare. č. KN-C 7930/10 a 7930/54 v k. ú. Žilina (zap. na LV č. 7865), požiadala 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch:
- pare. č. KN-C 7636, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina,
- pare. č. KN-C 7728, ostatná plocha v k. ú. Žilina,
a to spolu v rozsahu cca 40 m2, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho 
povinného z vecného bremena, strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete - 2x chráničky 
(priemer 110 mm) 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.

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

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Parcela registra C, 7636
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena a COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, so sídlom 
Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO 00 169 048, ako investorom stavby, a to „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka nehnuteľnosti - stavby súp. č. 1388, zap. na LV č. 2960 v k. ú. Trnové, 
postavenej na pozemkoch pare. č. KN-C 611/41, 611/4 a 611/37 v k. ú. Trnové, ktoré bude spočívať 
v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 611/43, trvalý tráv. porast v k. ú. Trnové, 
strpieť v rozsahu cca 15 m2 uloženie inžinierskych sietí - preložka vodovodnej prípojky a elektro NN 
prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemok (pešo, autom, technickými 
zariadeniami) v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a 
odstraňovania porúch a havárií v rámci stavby „Novostavba predajne COOP Jednota PJ 097 - 
Trnové".
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Spoločnosť COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, so sídlom Predmestská 71,010 83 Žilina,
ako investor stavby „Novostavba predajne COOP Jednota PJ 097 Trnové“, požiadala o uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta 
Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku pare. č. KN-C 
611/43, trvalý tráv. porast v k. ú. Trnové v rozsahu cca 15 m2 uloženie inžinierskych sietí - preložka 
vodovodnej a elektro NN prípojky, a to „in rem“ v prospech každodobého vlastníka stavby súp. č. 
1388, zap. na LV č. 2960 v k. ú. Trnové a postavenej na pozemkoch pare. č. KN-C 611/41, 611/4 
a 611/37 v k. ú. Trnové.

Vlastníkom stavby súp. č. 1388 v k. ú. Trnové (druh stavby 19, budova pre šport a na rekreačné 
účely), zap. na L V č. 2960, je o. z. Futbalový klub Trnové, so sídlom Horná Trnovská 459/44, 010 
01 Žilina - Trnové, IČO 35 651 903.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena za účelom 
vedenia novej vodovodnej a elektrickej prípojky pre TJ Trnové na p. č. KN-C 611/43 k. ú. Trnové 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.
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Parcela registra C, 611/43
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Trnové
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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ELEKTRICKÁ SIEŤ 3 NPE 230/400V 50Hz / TN - C 
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM STN 332000-4-41:2007 
Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania, 
požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)

- príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2 - zábrany, kryty.

- príloha B: Prekážky a umiestnenie mimo dosah 
požiadavky na ochranu pri poruche( ochrana pred nepriamym dotykom) :čl. 411.3 
-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1
-samočinné odpojenie pri poruche - čl.411.3.2 
Farebné značenie: Musí vyhovovať STN EN 60445.

SO 03 PRÍPOJKA ELEKTRO NN
Prípojku vyhotoviť z jestvujúcej NN siete káblom N(A)YY 4x50mm2 do novej istiacej skrine SPP2 
Následne uvedeným káblom napojiť elektroměrový rozvászač RE,ktorý umiestniť vedľa jestvújucej 
skrine PRIS.
Následne káblom NFA2X 4X50MM2 po jestvujúcich p.b a napojiť skriňu VRIS.
Odtiaľ káblom CYKY 4x50mm2 napojiť RH projektovaného objektu predajne 
COOP Jednota Trnové.

SO 07 PRELOŽKA PRÍPOJKY ELEKTRO NN PRE TJ TRNOVÉ
Jestvujúcu NN prípojku pre objekt TJ Trnové .ktorá prechádza cez stavenisko COOP 
v celom rozsahu zdemontovat
Napojenie .istiaca skriňa ako aj el.meravý rozvádzač pôvodnej prípojky ostanú pôvodné.
Nové napojenie RH objektu TJ Trnové vyhotoviť káblom N(A)YY 4x25mm2 z RE.

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU NN KÁBLA DO 1 kV S PODZ. VEDENIAMI Vn. 
(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJ ŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠ TRUKCIÍ)

SILOVÉ KÁBLE OZN. KÁBLE PLYNOVODY VODOV.
POTRUBIE

TEPLOVOD KÁBLOVÝ
KANÁL

KANALI
ZÁCIADO 1kV DO 10kV DO 35kV DO 110kV MIESTNE DIAĽKOVÉ DO 5kPa DO 300kPa

0,05 0,15 0,20 0,20 0.3'1 0,12) 0.311 0,12) 0,4 0,6 0,4 0,3 0,1 0,5

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU NN KÁBLA DO 1 kV S PODZ. VEDENIAMI Vn. 
(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJ ŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠ TRUKCIÍ)

SILOVÉ KÁBLE OZN. KÁBLE PLYNOVODY VODOV.
POTRUBIE

TEPLOVOD KÁBLOVÝ
KANÁL

KANALI
ZÁCIADO 1kV DO 10kV DO 35kV DO 110kV MIESTNE DIAĽKOVÉ DO 5kPa DO 300kPa

0,05 0,15 0,20 0,20 0,3V 0,12) 0,31) 0,1 2 0.44> 1,04) 0,41^ 0,22^ 0,33) 0,3 0,3
'J NECHRÁNENÉ

2) V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÄNIČKE.

3 PRI ULOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽ NO PRIMERANE ZNÍŽIŤ.
4) ... . . .

0,1m AK JE KABEL V CHRANICKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAZ DU STRANU.

Q.
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LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ 

JESTVUJÚCE SIETE:

É SIETE:

JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE ELEKTRO NN

JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD LT DN 150

JESTVUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA PVC DN 300

JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD DN 150

JESTVUJÚCE PODZEMNÉ TELEFÓNNE VEDENIE

JESTVUJÚCA PRÍPOJKA ELEKTRO NN PRE TJ TRNOVÉ - ZRUŠIŤ

JESTVUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE TJ TRNOVÉ - ZRUŠIŤ

NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA ELEKTRO NN PRE COOP JEDNOTA 
- VZDUŠNÁ ČASŤ (SO 03)

NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA ELEKTRO NN PRE COOP JEDNOTA 
-ZEMNÁ ČASŤ (SO 03)

NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE COOP JEDNOTA 
-HOPED 32 x 3,0 (SO 04)

NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA PRE COOP JEDNOTA 

-DN 150 PVC (SO 05)

NAVRHOVANÝ PŘIPOJOVACÍ PLYNOVOD PRE COOP JEDNOTA 
-D32PE-PN 100 kPa (SO 06)

NAVRHOVANÝ DOMOVÝ PLYNOVOD D 32 PE - PN 2,0 kPa

NAVRHOVANÁ PRELOŽKA PRÍPOJKY ELEKTRO NN PRE TJ TRNOVÉ 
(SO 07)

NAVRHOVANÁ PRELOŽKA VODOVODNEJ PRÍPOJKY PRE TJ TRNOVÉ 
(SO 08)

NOVOSTAVBA PREDAJNE
COOP JEDNOTA PJ 097-TRNOVÉ

Ateliér _
Závodská cesta 4, 010 01 Žilina 
tel.: 0905 605 031 m
e-mail: inplan.sk@gmail.com PJS s.r.o.

S

názov výkresu ved. projektant,^ Juraj Staško dátum profesia

SITUÁCIA vypracoval ^ BľiČkOVSký, SitáľOVá 04/2020 VP

easť: so 08 - PRELOŽKA VP PRE TJ Trnové
kreslil mierka čís. výkresu
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným z 
vecného bremena: mestom Žilina, investorom: Slovenskou provinciou rádu menších bratov 
kapucínov, so sídlom Župné námestie 10, 814 99 Bratislava, IČO: 00599107 a budúcim oprávneným 
z vecného bremena: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1,010 01 Žilina, IČO: 
42063043, spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia zemiacej pásoviny, resp. uzemnenia nového 
ochranného systému LPS - vonkajšej ochrany pred bleskom a k nemu prislúchajúcemu ochrannému 
pásmu, za účelom prevádzky, údržby na časti mestského pozemku - pare. č. KN-C 5712, zast. pl. a 
nádv. v k. ú. Žilina vo výmere, resp. dĺžke 45 m.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty za 
vecné bremeno.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

V súvislosti s prebiehajúcou stavbou na Mariánskom námestí v Žiline „Reštaurovanie národnej 
kultúrnej pamiatky Kláštor jezuitov - časť Kláštor 1395/1 - zastrešenie Rajského dvora“ nás za 
účelom uloženia zemiacej pásoviny, resp. uzemnenia nového ochranného systému LPS - vonkajšej 
ochrany pred bleskom požiadal Kláštor kapucínov Pátra Pia, Jezuitská 6, 010 01 Žilina, ako 
koordinátor reštaurovania za investora - Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov, so 
sídlom Župné námestie 10, 814 99 Bratislava, ICO: 00599107, o realizáciu zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na časti mestského pozemku pare. č. KN-C 5712, zast. pl. a 
nádv. v k. ú. Žilina vo výmere, resp. dĺžke 45 m, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako 
budúceho povinného z vecného bremena, strpieť umiestnenie a uloženie zemiacej pásoviny, resp. 
uzemnenia nového ochranného systému LPS - vonkajšej ochrany pred bleskom, a to v prospech 
tretej osoby - Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, IČO: 
42063043, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina
nemá námietky voči zriadeniu predmetného vecného bremena (vyjadrenie č. 20389/2022- 
164759/2022-UHA-DUD zo dňa 15. 12. 2022) a v rámci uzavretia zmluvy o zriadení vecného 
bremena odporúča požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania inžinierskych sietí v 
digitálnej forme mestu Žilina.

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja nemá námietky voči 
trasovaniu nového ochranného systému LPS - vonkajšej ochrany pred bleskom.

Ohľadom realizácie uzemnenia nového bleskozvodu sa kladne vyjadril i Krajský pamiatkový úrad 
Žilina svojím stanoviskom č. KPUZA-2022/25055-2/105661/MAJ zo dňa 14. 12. 2022.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže 
vykonať len odborne spôsobilá osoba.



Nopätovó sústava:: 3+N+PE 400/230V 50Hz, TN-C-S 

Ochranné opatrenie: v zmysle STN 33 2000-4-41: 2007

opatrenia na základnú ochranu /čl. 411.2 

A1 - základná izolácia živých častí 

A2 - zábrany alebo kryty 

opatrenia na ochranu pri poruche /čl. 411.3 

ochranné uzemnenie / čl. 411.3.1 

samočinné odpojenie pri poruche /čl. 411.3.2 

Vonkajšie vplyvy: bol vypracovaný protokol o prostredí v zmysle

STO 33 2000-5-51, ktorý je súčastou tejto PD

Ing. Juraj HÁMORSKÝ
Ing. Juraj HÁMORSKÝ

Reštaurovanie fasády när. kult. pamiatky: Kláštor Jezuitov 
čast Kláštor 1395/1 — zastrešenie Rajského dvora
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IČO: 51433214 mobil: +421 902 675 670

pare.: 229/1, ká: Žilina, okres Žilina RS
20060

Kapucíni no Slovensku, Župné nam. 10, P.O.BOX 235, 814 99 Bratislavi 11/2020
2xA4

LPS - Zachytävacia sústava - rekonštrukcia 1:160
EZ 13
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemkov pare. č. KN-C 5613/4 a pare. č. KN-C 5613/5 v k. ú. Žilina, zap. naLV č. 10633, 
ako budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka 
zaťažených pozemkov:
- pare. č. KN-C 5589/40, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina - v rozsahu cca 135 m2
- pare. č. KN-C 3028/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina - v rozsahu cca 5 m2
strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí - NN prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, 
vstup a prístup na pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom ročnom období za 
účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch a havárií v rámci stavby 
„Sladkosti pre hostí - firemná budova - novostavba“
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

MATERIÁL

Spoločnosť sladkosti pre hostí, s.r.o., so sídlom Republiky č. 1041/30, 010 01 Žilina, IČO 
47 958 715, požiadala v rámci riešenia budúceho stavebného povolenia pre stavbu „Sladkosti pre 
hostí - firemná budova - novostavba“, ktorá sa má nachádzať na Rosinskej ceste v Žiline, 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka pozemkov pare. č. KN-C 5613/4 a pare. č. KN-C 5613/5 v k. ú. Žilina, zap. 
na LV č. 10633, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako vlastníka zaťažených pozemkov:
- pare. č. KN-C 5589/40, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina - v rozsahu cca 135 m2
- pare. č. KN-C 3028/1, zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina - v rozsahu cca 5 m2 
strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí - NN prípojky.
r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena za účelom 
vedenia novej elektrickej prípojky pre spoločnosť sladkosti pre hostí s.r.o. na pare. č. KN-C 5589/40, 
KN-C 3028/1 k. ú. Žilina a v rámci uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena odporúča 
požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania inžinierskych sietí v digitálnej forme 
mestu Žilina.

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

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.

Uznesenie č.__/2023

45



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 25.1.2023

Parcela registra C, 5589/40 ŕ/s-C* 3<32 č//

*5589/1

3542/ 2
5589/134

£4465

5589/103

3359/-
$589/5'

Í589/5I

5638/11

5638/50

5638/10

5638/140

ifli8řt24

Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina, ako 
budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Stredoslovenská distribučná a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ICO 36 442 151, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, 
ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 1402/15 v k. ú. 
Trnové strpieť v rozsahu cca 48 m2 uloženie inžinierskej siete - vradenie skrine PRIS a prislúchajúce 
ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom 
ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania porúch 
a havárií v rámci stavby „14205 - Žilina - Trnové - Vradenie skrine PRIS“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 
442 151, ako investor stavby „14205 - Žilina - Trnové - Vradenie skrine PRIS“, požiadala 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať 
v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom 
pozemku pare. č. KN-C 1402/15 v k. ú. Trnové v rozsahu cca 48 m2 uloženie inžinierskej siete - 
vradenie skrine PRIS.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena na 
pozemku p. č. KN-C 1402/15 k. ú. Trnové v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s. a v rámci 
uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena odporúča požadovať predloženie porealizačného 
zamerania trasovania inžinierskych sietí v digitálnej forme mestu Žilina.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - oddelenie dopravy nemá 
námietky k zriadeniu vecného bremena. V prípade zásahu do miestnej komunikácie/chodníka 
postupovať v zmysle štandardizovaných podmienok rozkopových povolení, ktoré sú aj v 
Technických listoch mesta Žilina.
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Meranie a grafické znázornenie je ien informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého 
vlastníka pozemku pare. č. KN-C 2373/8 v k. ú. Závodie, zap. na LV č. 3317, ako budúceho 
oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov 
v k. ú. Závodie strpieť:
- na pare. č. KN-C 2359/3 v rozsahu cca 5 m2 uloženie a umiestnenie vodovodnej prípojky
- na pare. č. KN-C 2367/9 v rozsahu cca 1,5 m2 uloženie a umiestnenie plynovej prípojky, 
prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a prístup na pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) 
v každom ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a odstraňovania 
porúch a havárií v rámci stavby „Rodinný dom č. p. 2373/8, Žilina - Závodie“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty.

Uznesenie č.__/2023

MATERIÁL

Danka Ondrušová, bytom Juraja Závodského 472/77, 010 04 Žilina - Závodie, požiadala 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka pozemku pare. č. KN-C 2373/8 v k. ú. Závodie, zap. na LV č. 3317, ktoré 
bude spočívať v povinnosti mesta Žilina, ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť na 
zaťažených pozemkoch v k. ú. Závodie:
- na pare. č. KN-C 2359/3 v rozsahu cca 5 m2 uloženie a umiestnenie vodovodnej prípojky
- na pare. č. KN-C 2367/9 v rozsahu cca 1,5 m2 uloženie a umiestnenie plynovej prípojky 
v rámci stavby „Rodinný dom č. p. 2373/8, Žilina - Závodie“.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena za účelom 
vedenia novej vodovodnej prípojky na p. č. KN-C 2359/3 k. ú. Závodie a plynovej prípojky na p. č. 
KN-C 2367/9 k. ú. Závodie a v rámci uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena odporúča 
požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania inžinierskych sietí v digitálnej forme 
mestu Žilina.

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

v
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja:
SC ŽSK ako majetkový správca cesty III/2100, v zmysle § 3d, ods. 5, písm. c) zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v znení neskorších predpisov a doplnení (ďalej len 
cestný zákon), súhlasí z realizáciou napojenia prípojok, avšak pre určenie podmienok pre realizáciu 
stavby, k zvláštnemu užívaniu komunikácie, k čiastočnej uzávierke a pre udelenie výnimky zo zákazu 
činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle §11, bod (6), Cestného zákona č. 135/1961 v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný:
- Predložiť na odsúhlasenie PD pre stavebné povolenie, v ktorom budú vyznačené priečne rezy 

napojenia týchto prípojok, nakoľko z predložených podkladov nie je možné určiť mieru zásahu do 
telesa pozemnej komunikácie.
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- V stanovisku SC ŽSK budú určené podmienky pre zrealizovanie prípojok a spôsob odstránenia 
prípadných škôd na telese pozemnej komunikácie.

Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK ako správcu ciest II. a III. triedy a 
Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 7.2.2023

Parcela registra C, 2359/3
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Závodie

ŕ/s-c, žJčrŽ/y

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je ien informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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OSTATNÉ
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

kúpu polozapusteného kontajnerového stojiska - kontajneru vyrobeného z HD polyetylénu s 
pôdorysnými rozmermi 1,6 x 1,6 m, s hĺbkou dna od úrovne terénu 1,6 m a nad terénom 1,1 m a s 
objemom na zmiešaný komunálny odpad 3,2 m3 a na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - 0,5 
m3, pričom okolo kontajneru je zhotovená pochôdzna zámková dlažba hr. 60 mm a ktorý je postavený 
pred polyfunkčným bytovým domom Sašvárka na ul. Jánošíkova na pozemku pare. č. KN-C 1479/1 
v k. ú. Žilina, od Ing. Petra Saka, bytom Jánošíkova 15 A, 010 01 Žilina, za cenu 1 € za účelom 
zabezpečovania obce verejnoprospešných služieb, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene pri výkone 
samosprávy.

MATERIÁL

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2021 zo dňa 20.09.2021 bola dňa
22.10.2021 uzatvorená Nájomná zmluva č. 470/2021 medzi mestom Žilina, ako prenajímateľom 
a Ing. Petrom Sakom, Jánošíkova 15A, 010 01 Žilina, ako nájomcom, predmetom ktorej bol prenájom 
časti pozemku pare. č. KN-C 1479/1, ostatná plocha k. ú. Žilina v rozsahu cca 6,5 m2 za účelom 
vybudovania polozapusteného kontajnerového stojiska na zmiešaný komunálny odpad - 3,2 m3 a na 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - 0,5 m3 pred polyfunkčným bytovým domom Sašvárka na 
ul. Jánošíkova, na dobu určitú - do kolaudácie vybudovaného kontajnerového stojiska, za cenu nájmu 
1 €/celý predmet nájmu/rok.
Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy bolo uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 
predmetom ktorej je prevod vlastníctva k polozapustenému kontajnerovému stojisku v prospech 
mesta Žilina za cenu 1 € po jeho skolaudovaní (Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 469/2021 bola 
uzatvorená dňa 15.10.2021).

v
Ing. Peter Sako, bytom Jánošíkova 15A, 010 01 Žilina, požiadal v zmysle Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Žiline č. 184/2021 zo dňa 20.09.2021 o uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom 
prevodu vlastníctva k vybudovanému kontajnerovému stojisku v prospech mesta Žilina. Nakoľko 
charakter stavby nevyžadoval kolaudáciu, žiadateľ dňa 10.11.2021 podal Stavebnému úradu v Žiline 
ohlásenie drobnej stavby, k čomu sa Stavebný úrad v Žiline listom č. s. 19264/2021-192948/2021 - 
SU-BBA zo dňa 01.12.2021 vyjadril, že nemá námietky proti uskutočneniu drobnej stavby. Dňa
06.07.2022 oznámil žiadateľ Stavebnému úradu v Žiline začatie drobnej stavby a dňa 29.09.2022 
ukončenie drobnej stavby.
Kontajner je vyrobený z HD polyetylénu a má pôdorysný rozmer 1,6 x 1,6 m s hĺbkou dna od úrovne 
terénu 1,6 m a nad terénom 1,1m.

Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.

49



© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 14.12.2022

Parcela registra C, 1479/1
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina

1506
276'

[S49415 B]

1479/6
,$4942! 5.Č]
L1479/7

1475?4j

8WD

14 86''4

1483/5

1468

d 457/1

■■■
i ^ jy- " i®

ľ

<Jt 1496 £ Í4.9R

In k át'*I -£*■* ►Máji

j
■c! ~=—__ ______ _—

M.4

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



1479/7

-i

CD
S
h*-
^r

/

i ' r‘]

.O

Oi

t*

N-

OJ

rfZucr>
n- cr>

■’ď LO UD

N
r— __^ rr

hs. O-
'í

N- I 
rr

:
_______ _

j
_ /

j 0 ^ /
£

I ^ //

i /

/

/ Q

1478

r
/ (0^ /

,0)
<0 /

1477

rV
/V.

1479/1

Legenda:
Mapa KN - vlastnícke hranice 
Mapa K N - hran ice druhov pozemkov 
Nový polozapustený kontajner

vypracoval i kontroloval súr systém JTSK
ing. Matej Sýkora ’ j ing. František Sýkora

výš syslér' Bpv i

objednávate’ PeteřSakfi.iánošikova6494.Žin3 ú*.ľes Žilina j

dodávate? geodetk&i časti: SVK0. s.r.o.. k. kmeťa í 320/7 Žilina otae územie Žilina !

stavba ;

©00© s.r.o.H

vyi<r;

Poiozapustené kontajnerové stojisko

Žilina, Jánošíkové, p č 1479/1

Situácia

Geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

A Kmeťa 320/7
010 01 Žilina

IČO; 36 442 500 
D<Č: 2022174550

č. zákazky
’185/2022

*"■14.07.2022

íomia: 1 x A4 miedta ^

í. prachy

........

Č. VÝŕc: f J
1



PRIEČNY REZ A-A V1
■ BET. ZÁMKOVÁ EKO DLAŽBA 60mm
■PODKLADNÉ LÔŽKO - ŠTRKODRVA fr. 0-4mm 20mrn
■ZHUTNĚNÁ ŠTRKODRVA fr. 0-32mm lOOmm
(ZHUTNENIE Edef2 = AO MPq)

SPOLU 180mm

■ZÁSYP JAMY ZHUTNĚNOU ŠTRKODRVOU fr. O-32mm 1420mm 
HUTNĚNY PO VRSTVÁCH 250mm
LÔŽKO ZO ZHUTNENEJ ŠTRKODRVY fr. 0-32mm 150-200mm

■ZHUTNĚNÝ RASTLÝ TERÉN

existujúci 
cestný obrubník

navrhovaný
obrubník

PÔDORYS
1600

Plastová šachta - 3,7 m3

ČELNÝ POHĽAD

+ 0,000

SPRACOVATEĽ:

Project
emproject@emproject.sk

emProject, s.r.o. 
Revolučná 10 
010 01 Žilina 
0948 484 047 
www.emproject.sk

Stavba: Polozapustené kontajnerové 
stojisko

Investor: Spoločenstvo vlastníkov 
Šašvárka
Jánošíkova 15
010 01 Žilina

Profesia

A
Číslo výkresu

01
Stupeň: Štúdia
Verzia: R00
Č.z.: 779/R00
Dátum: 03/2021

Sada

Výkres: Výkresy; M 1:50



4



2/

Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude budúca kúpa stavebného 
objektu SO 04- Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky, ktorý sa bude nachádzať na 
nehnuteľnostiach - pozemok pare. č. EKN 630/1, ostatná plocha, o výmere 956 m2, pozemok 
pare. č. CKN 323/39, ostatná plocha, o výmere 59 m2 a pozemok pare. č. CKN 323/37, ostatná 
plocha, o výmere 676 m2 a stavebného objektu SO 07 - Dažďová kanalizácia, ktorý sa bude 
nachádzať na pozemku pare. č. CKN 323/38, ostatná plocha o výmere 136 m2, pozemku pare. č. 
CKN 323/20, ostatná plocha o výmere 283 m2, pozemku pare. č. CKN 323/31, ostatná plocha, 
o výmere 271 m2, pozemku pare. č. CKN 323/32, orná pôda, o výmere 281 m2, pozemku pare. č. 
CKN 323/4, orná pôda, o výmere 255 m2, pozemku pare. č. CKN 323/5, orná pôda, o výmere 295 
m2, a pozemku pare. č. CKN 323/25, orná pôda, o výmere 94 m2, od budúceho predávajúceho, 
DRR INVEST s. r. o., so sídlom Horný Hričov 256, 013 42 Horný Hričov, IČO: 47 180 374, za 
kúpnu cenu spolu 10 € za celý predmet budúcej kúpy. Pre obidve stavby bolo vydané právoplatné 
Územné rozhodnutie Mesta Žilina, Stavebný úrad, o umiestnení stavby IBV Žilinská Lehota - 
Pod záhradkou - I. Etapa, zo dňa 28.02.2022, č. k.: 146/2022-10152/2022-SÚ-PKA. Vlastnícke 
právo ku každému stavebnému objektu, ktorý bude predmetom budúcej kúpy, nadobudne budúci 
kupujúci dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia toho ktorého stavebného 
objektu.
Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena medzi DRR INVEST s. r. o., so sídlom Horný Hričov 256, 
013 42 Horný Hričov, IČO: 47 180 374 ako budúcim oprávneným z vecného bremena a všetkými 
vlastníkmi (okrem mesta Žilina) všetkých nehnuteľností, ktoré budú dotknuté stavebnými 
objektmi SO 04- Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky a SO 07 - Dažďová kanalizácia ako 
budúcimi povinnými z vecného bremena, predmetom ktorej bude povinnosť budúcich povinných 
z vecného bremena strpieť umiestnenie a vybudovanie týchto stavebných objektov ako aj strpieť 
prístup k nim, za účelom ich prevádzkovania, rekonštrukcie, opravy a údržby. Budúce vecné 
bremeno musí byť zriadené formou „in - rem“, t. j. bude na strane budúcich povinných z vecného 
bremena spojené s vlastníctvom budúcich zaťažených pozemkov a na strane budúceho 
oprávneného z vecného bremena spojené s vlastníctvom budúcich oprávnených stavebných 
objektov SO 04- Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky a SO 07 - Dažďová kanalizácia.

II. schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako 
budúcim povinným z vecného bremena a DRR INVEST s .r. o., Horný Hričov 256, 013 42 Horný 
Hričov, IČO: 47 180 374, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré bude spočívať 
v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena, ktorý je vlastníkom budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti pare. č. EKN 630/1, ostatná plocha, o výmere 956 m2, v k. ú. Žilinská Lehota, 
strpieť umiestnenie a vybudovanie časti stavebného objektu SO 04- Rozšírenie verejného 
vodovodu a prípojky na časti budúceho zaťaženého pozemku, ako aj strpieť prístup k tomuto 
stavebnému objektu za účelom jeho prevádzkovania, rekonštrukcie, opravy a údržby.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude podliehať schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Žiline, pričom presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie výšky jednorazovej 
odplaty za zriadenie vecného bremena.
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MATERIÁL

Dňa 04.08.2022 bola MsÚ Žilina doručená žiadosť splnomocneného zástupcu, IDEÁLNE 
DOMY, s. r. o., Rosinská cesta 8862/21, Žilina, žiadateľa, DRR INVEST s. r. o., Horný Hričov 
256, 013 42 Horný Hričov o uzavretie zmluvného vzťahu pre stavbu „IBV Žilinská Lehota - 
Rozšírenie verejného vodovodu“. Táto žiadosť bola doplnená dňa 21.11.2022 o návrh zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. 
Predmetom zmlúv je budúce nadobudnutie vlastníckeho práva k rozšíreniu vodovodu v mestskej časti 
Žilinská Lehota a k dažďovej kanalizácii mestom Žilina a budúce zriadenie vecného bremena, ktoré 
je nevyhnutné na to, aby mohol žiadateľ stavať stavbu na pozemku vo vlastníctve mesta.

Dĺžka rozšírenia vodovodu je 185,23 m. Žiadateľ vyčíslil náklady na jeho vybudovanie 
odhadom na 36.000 €. Nakoľko v minulosti mesto nadobúdalo obdobnú stavbu v inej mestskej časti 
za cenu 10 €, navrhli sme takúto kúpnu cenu za oba stavebné objekty žiadateľovi, pričom žiadateľ 
s návrhom súhlasil.

Výška odplaty za budúce vecné bremeno bude štandardne určená znaleckým posudkom, a to 
na základe skutočného záberu pozemku mesta, určeného porealizačným geometrickým plánom.

V zmysle novely zák. č. 442/2002 Z. z. sa zmenil, §3 nasledovne: „ Vlastníkom verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. 
Ak výstavbu verejných vodovodov a verených kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú 
subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej 
zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného 
práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného
práva V zmysle uvedeného už bude účastníkom konania o vydanie kolaudačného rozhodnutia 
stavby mesto Žilina. Z týmto účelom je nevyhnutné, aby už v čase uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve k stavbe existovala zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
žiadateľom a ostatnými vlastníkmi pozemkov, na ktorých má stavba stáť.

Po vybudovaní a právoplatnej kolaudácii rozšírenia vodovodu a dažďovej kanalizácie budú 
tieto objekty prenechané do nájmu spoločnosti SEVAK, a. s.

Toto uznesenie má negatívny dopad na rozpočet mesta Žilina.
UHA nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena za účelom vybudovania stavby 

a následnému prevedeniu vlastníckeho práva na mesto Žilina, ako budúceho kupujúceho, k stavbám 
SO - Rozšírenie verejného vodovodu a SO - Dažďová kanalizácia, v k. ú. Žilinská Lehota. UHA 
odporúča v rámci uzavretia zmluvy požadovať predloženie porealizačného zamerania trasovania sietí 
v digitálnej podobe mestu Žilina.

SEVAK, a. s. s vydaním stavebného povolenia na stavbu SO 04 - Rozšírenie verejného 
vodovodu a SO 07 - Dažďová kanalizácia súhlasí, upozorňuje, že v zmysle §3 zák. č. 442/2002 Z. z. 
musí byť vodovod skolaudovaný na mesto Žilina. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia sa uzatvorí dodatok k zmluve o nájme vodovodu medzi mestom Žilina a SEVAK, a. s..

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, oddelenie dopravy, MsÚ Žilina 
za vlastníka a správcu miestnych komunikácií a ich cestného príslušenstva súhlasí s predloženou 
žiadosťou vo veci rozšírenia verejného vodovodu na miestnej komunikácii ul. Pod Záhradkou 
v miestnej časti Žilinská Lehota. Križovanie miestnych komunikácií pri realizácii rozšírenia 
vodovodu žiada realizovať výlučne pretlakom, len v odôvodnených prípadoch súhlasí s prekopaním. 
Investor je povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie, tzv. rozkopové povolenie, v ktorom budú stanovené podmienky, ktoré je potrebné 
rešpektovať pri rozkopových prácach. Presný rozsah konečných povrchových úprav bude určený 
obhliadkou priamo v teréne na základe vydaného rozkopového povolenia.
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Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

prebytočnosť nehnuteľného majetku, v katastrálnom území Žilina, a to domu, súp. č. 1013, 
postaveného na pozemku pare. č. KN-C 2442, druh stavby - rodinný dom, pozemku pare. č. KN-C 
2442, zast. plocha a nádvorie, o výmere 387 m2 a pozemku, pare. č. KN-C 2443, záhrada, o výmere 
77 m2, všetko zapísané na LV č. 1403,

II. schvaľuje

zámer odpredať majetok mesta Žilina, v katastrálnom území Žilina, a to domu súp. č. 1013, postavený 
na pozemku pare. č. KN-C 2442, druh stavby - rodinný dom, pozemok pare. č. KN-C 2442, zast. 
plocha a nádvorie, o výmere 387 m2 a pozemok, pare. č. KN-C 2443, záhrada, o výmere 77 m2, všetko 
zapísané na LV č. 1403, formou obchodnej verejnej súťaže s elektronickou aukciou, s nasledovnými 
podmienkami:

a) účastník súťaže predloží svoj návrh, obsahujúci navrhovanú kúpnu cenu, pričom minimálna 
kúpna cena akceptovaná zo strany mesta Žilina je vo výške 590.000 €, slovom: 
päťstodeväťdesiattisíc eur. Víťazný uchádzač, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, zaplatí 
okrem kúpnej ceny aj poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností,

b) návrh účastníka musí ďalej obsahovať jednoznačnú identifikáciu účastníka spolu s uvedením 
emailového a telefonického kontaktu, vyhlásenie, že účastník súhlasí s podmienkami 
súťaže, vyhlásenie, že sa účastník oboznámil so stavom predmetu predaja, súhlas so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

c) mesto Žilina ako vyhlašovatel’ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 
uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 
zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky,

d) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mesto Žilina, so sídlom 
MsU: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,

e) lehota na podávanie návrhov: do 30 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej 
verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa, úradnej tabuli vyhlasovateľa, v 
regionálnej tlači a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou,

f) lehota na vyhodnotenie súladu podaných návrhov s podmienkami obchodnej verejnej súťaže: 
do 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie návrhov,

g) ak boli predložené minimálne dva návrhy, ktoré spĺňajú všetky podmienky, stanovené v tomto 
uznesení, budú účastníci, ktorí takéto návrhy podali, zaradení do elektronickej aukcie. 
Vyhlašovatel’ im v e-maile zašle výzvu na účasť v elektronickej aukcii. Výber víťazného 
návrhu v elektronickej aukcii sa uskutoční do 15 dní od uplynutia lehoty na vyhodnotenie 
súladu podaných návrhov s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
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h) lehota na oznámenie vybranej ponuky: do 10 dní od výberu víťaznej ponuky elektronickou 
aukciou, resp. od konania zasadnutia výberovej komisie podľa písm. f), ak bol predložený 
len jeden návrh a tento bol vybratý ako víťazný návrh,

i) pri vyhodnocovaní predložených návrhov a výbere víťaznej ponuky bude rozhodujúcim 
kritériom výška ponúkanej kúpnej ceny,

j) podmienkou k podpisu kúpnej zmluvy pre úspešného účastníka bude uhradenie všetkých 
záväzkov účastníka po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi a neexistencia prebiehajúceho 
súdneho sporu medzi úspešným účastníkom a vyhlasovateľom, s výnimkou takého súdneho 
sporu, kde schválenie prevodu majetku je mimosúdnym riešením predmetu sporu,

k) v prípade, že úspešný účastník nevstúpi do právneho vzťahu s vyhlasovateľom na predmet 
súťaže, vyhlašovatel’ bude rokovať s ďalším účastníkom v poradí, v akom boli návrhy 
vyhodnotené v rámci elektronickej aukcie,

l) mesto Žilina je oprávnené obchodnú verejnú súťaž maximálne dvakrát zopakovať v prípade 
jej neúspešného vyhodnotenia (za neúspešné vyhodnotenie sa považuje najmä odmietnutie 
všetkých predložených ponúk, nepredloženie žiadnej ponuky) pričom mesto Žilina je 
oprávnené stanoviť nový termín predkladania ponúk uchádzačov. V tejto opakovanej ponuke 
zo strany mesta je mesto oprávnené ponúknuť predmet kúpy za cenu zníženú, maximálne však 
o 20% nižšiu, ako je pôvodná minimálna cena 590.000 €.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a s čl. 4 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, 
v zmysle ktorého je schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhradené mestskému 
zastupiteľstvu.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina.

MATERIÁL

Mesto Žilina je vlastníkom budovy, domu, súp. č. 1013, postaveného na pozemku pare. č. KN-C 
2442, druh stavby - rodinný dom, a tiež pozemku pare. č. KN-C 2442, zast. plocha a nádvorie, 
o výmere 387 m2 a pozemku, pare. č. KN- C 2443, záhrada, o výmere 77 m2, všetko zapísané na LV 
č. 1403. Uvedený dom bol postavený a počas celej životnosti využívaný ako bytový dom so šiestimi 
bytmi. Je v stave, ktorý vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Je neobývateľný, ale prvky dlhodobej 
životnosti sú bez viditeľných statických porúch. Ohliadka stavby pred prevodom vlastníctva je 
nevyhnutná. Pozemok pare. č. KN-C 2442 je zastavaný domom, vedľajší pozemok pare. č. KN-C 
2443 slúži ako záhrada. Dom aj pozemky sa nachádzajú v širšom centre mesta na Ulici 1. mája.
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Mesto Žilina bolo podielovým spoluvlastníkom bytového domu a pozemkov v podiele 1/3 a 
1.12.2021 nadobudlo vlastnícke právo k zvyšnému spoluvlastníckemu podielu 2/3, uplatnením 
predkupného práva. Kúpa spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach bola schválená Uznesením 
MZ č. 234/2021 zo dňa 25.10.2021. Kúpna cena bola 290.000 €. Nakoľko technický stav 
nehnuteľností aktuálne nepripúšťa ich využívanie bez komplexnej rekonštrukcie, navrhujeme predaj 
týchto nehnuteľností.

Forma obchodnej verejnej súťaže je navrhovaná s ohľadom na všeobecnú hodnotu nehnuteľností, 
ktorá podľa znaleckého posudku prekračuje sumu 40.000 €, preto nie je možné takýto majetok mesta 
predať formou priameho predaja.

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 z určenia trhovej 
hodnoty nehnuteľného majetku, vypracovaného Realitným centrom RED, s. r. o., Námestie A. Fllinku 
816/3, Žilina, dňa 24.01.2023.
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Parcela registra C, 2442, 2443
Žilinský > Žilina > Žilina > k.ú. Žilina
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.



Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach

Uznesenie č.__/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie 

informatívnu správu o zamietnutých žiadostiach

1/
v

Ing. Jozef Kruták, Na Tobolky 282/9, 010 14 Žilina - Budatín - žiadosť o odpredaj časti pozemku 
pare. č. KN-C 1187/4 v k. ú. Brodno za účelom vybudovania spevnenej prístupovej a parkovacej 
plochy. Žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku pare. č. KN-C 1871/13 v k. ú. Brodno.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Časti pozemkov p. č. KN-C 1187/4 a KN-E 701/201 k. ú. Brodno sú súčasťou dopravného priestoru 
mestskej komunikácie Na Tobolky. Ich odpredajom by došlo k znemožneniu jej šířkového 
usporiadania v zmysle platných STN noriem.
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti 
pozemku p._č. KN-C 1187/4 k. ú. Brodno.

2/
N/

Elena Pinzíková, Bôrická cesta 1819/15, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj časti pozemku pare. č. 
KN-C 4971/35 v k. ú. Žilina o výmere cca 46 m2 (bez uvedenia dôvodu kúpy).

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok sa nachádza na Bôriku pozdĺž ulice Na Malý Diel. Odpredajom jeho časti by 
došlo k drobeniu uceleného mestského pozemku - verejného priestoru. Delenie - drobenie mestských 
pozemkov medzi viacerých vlastníkov značne obmedzuje jeho následnú údržbu a možné využitie v 
budúcnosti (šířkové usporiadanie komunikácie, peší chodník, cyklochodník...).
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti 
pozemku p.č. KN-C 4971/35 k.ú. Žilina.

3/
HYZA a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany - žiadosť o vydanie súhlasu s umiestnením 
prístrešku prevádzkarne s výdajným okienkom na ul. J. Milca č. 469, presahujúceho hranicu 
mestského pozemku pare. č. KN-C 5787 v k. ú. Žilina.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetná prevádzka spoločnosti - predajňa s výdajným okienkom a s prístreškom nad ním sa 
nachádza v krajnej garáži, ako súčasti radových garáží na ulici Jána Milca, oproti autobusovej stanici. 
Okrem prístrešku presahuje do chodníka aj pult výdajného okienka predajne.
Umiestňovanie predajní do objektov radových garáží a k tomu v tak exponovanej polohe, ako je vstup 
do mesta, je nežiadúcim a nekoncepčným riešením v rozpore s povoleným účelom využitia daného 
objektu.
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s umiestnením prístrešku 
presahujúceho nad chodník - p. č. 5787 k. ú. Žilina.
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Mgr. Robert Kučera, Veľká okružná 2721/39, 010 01 Žilina - žiadosť o zámenu pozemkov, a to 
spoluvlastnícke podiely 24/72 žiadateľa k pozemkom pare. č. KN-C 923/7, 923/9, 923/11, 923/13 a 
923/15 v k. ú. Závodie (zap. na LV č. 1470) zameniť za časť pozemku KN-C 2300/2 v k. ú. Závodie 
(zap. naLV č. 1170), ktorá sa nachádza medzi pozemkami KN-C 1900/242 a 1815/14 v k. ú. Závodie, 
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Požadovaná časť pozemku p. č. KN-C 2300/2 k. ú. Závodie je súčasťou sprievodnej zelene 
biokoridoru miestneho významu potoka Bradová ako súčasti kostry územného systému ekologickej 
stability. Odpredajom pozemku by taktiež došlo k rozdeleniu uceleného mestského pozemku a 
znemožneniu prístupu k jeho západnej časti.
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
so zámenou spoluvlastníckeho podielu 24/72 k pozemku p. č. KN-C 923/7, 923/9, 923/11, 923/13 a 
923/15 k. ú. Závodie za časť pozemku p. č. KN-C 2300/2 k. ú. Závodie.

5/
Budatín Residence, s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava - žiadosť o zriadenie vecného 
bremena na pozemkoch pare. č. KN-C 992/1 a KN-C 957/1 v k. ú. Budatín v prospech 
Stredoslovenská distribučná, a.s. v rámci stavby „12813 - Žilina - Budatín - Rozšírenie NNK“.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Dôvodom stavby je rozšírenie káblových rozvodov NN siete pre päť navrhovaných objektov 
bytových domov v mestskej časti Budatín. Predmetná stavba bytových domov, pre ktoré je riešené 
rozšírenie NNK, je v štádiu územného konania.
V uvedenej veci sa vyjadroval Útvar hlavného architekta mesta Žilina listom č. 20536/2020- 
189993/2020-ÚHA-DUD zo dňa 08.12.2020. Ako bolo uvedené aj v tomto vyjadrení, ..Do doby 
právoplatného územného rozhodnutia pre uvedený súbor bytových domov nesúhlasíme so zriadením
vecného bremena na pozemku parcelné čísla KN-C 992/1 a 957/1 k. ú. Budatín“.

6/
PETROSTAV SK, s. r . o., Štefanov na Oravou 132, 027 44 Tvrdošín - žiadosť o zriadenie 
vecného bremena za účelom umiestnenia pilierovej rozpoj ovacej a istiacej skrine (PRIS) na pozemku 
pare. č. KN-C 5957 v k. ú. Žilina v rámci stavby „14653 - Žilina - ul. Hollého - Rekonštrukcia PRIS 
75 a demontáž NNK“ v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s.
r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
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 PRI skrine na pozemku p. č. KN-C 5957 k. ú. 
Žilina.

4/
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v v v

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina - žiadosť o zámenu pozemkov vo 
vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline:
- pare. č. KN-C 6561/9, ost. plocha o výmere 156 m2 v k. ú. Žilina
- pare. č. KN-C 5188/22, ost. plocha o výmere 650 m2 v k. ú. Žilina 
za pozemky vo vlastníctve mesta Žilina:
- pare. č. KN-C 7057/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 245 m2 v k. ú. Žilina
- pare. č. KN-C 4955/48, zast. plocha a nádvorie o výmere 338 m2 v k. ú. Žilina.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
vo vlastníctve ŽU ponúkané pozemky p. č.:
- KN-C 6561/9 k. ú. Žilina, ktorý je súčasťou navrhovanej kruhovej križovatky Hlinská - Sale

ziánska - Komenského - Nešporova,
- KN-C 5118/22 k. ú. Žilina, ktorý je súčasťou pešieho a cyklistického chodníka vedúceho v súbehu 

s ulicou Vysokoškolákov; nadobudnutím pozemku by získalo mesto ucelený mestský pozemok - 
peší a cyklistický chodník,

vo vlastníctve mesta Žilina žiadané pozemky p, č.: KN-C 7057/4 a 4955/48 k. ú. Žilina, ktoré sú 
súčasťou uceleného mestského pozemku - pešieho a cyklistického chodníka vedúceho v súbehu s 
ulicou Na Veľký Diel; zámenou pozemku by sa roztrieštil ucelený mestský pozemok s uvedeným 
peším a cyklistickým chodníkom a skomplikovala ich následná údržba.
Po posúdení žiadosti Útvar hlavného architekta mesta Žilina neodporúča zámenu pozemkov p. č. KN- 
C 7057/4 a 4955/48 k. ú. Žilina vo vlastníctve mesta za p. č. KN-C 6561/9 a 5118/22 k. ú. Žilina vo 
vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline.

8/
Valéria Malíčková, Hatalova 508/19, 010 09 Žilina - Bytčica - žiadosť o odpredaj pozemku pare. 
č. KN-C 1405/14 v k. ú. Bytčica, na ktorom má žiadateľka záujem hospodáriť. Je spoluvlastníčkou 
susediacich parciel č. KN-E 268/1, 268/2 a 267/2 v k. ú Bytčica.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení je pozemok p. č. KN-C 1405/14 v k. ú. Bytčica súčasťou 
športovo- rekreačných plôch - funkčnej plochy 4 -32- SR/01.
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
pozemku p. č. KN-C 1405/14 k. ú. Bytčica.

9/
v v

Motorr Žilina, s. r. o., Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina - žiadosť o odpredaj časti pozemku 
pare. č. KN-C 5589/40 v k. ú. Žilina za účelom rozšírenia areálu autoservisu a výstavby budovy na 
podnikateľské účely. Žiadateľ je vlastníkom susedných pozemkov pare. č. KN-C 5589/103 a 
5589/132 v k. ú. Žilina.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Pozemok p.č. KN-C 5589/40 k.ú. Žilina o výmere 4971 m2 je uceleným mestským pozemkom, 
vhodným na prípadné investičné zámery mesta. Odpredajom jeho časti (cca 3016 m2) sa nielen 
rozdrobí ucelený mestský pozemok, ale aj znehodnotí jeho disponibilita na zástavbu.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti 
pozemku p.č. KN-C 5589/40 k.ú. Žilina.

7/
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BYTTERM a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina - žiadosť o odkúpenie pozemkov pare. č. KN-C 
7798/3, 7672/4, 7847/7 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 36442500-210/2022 za účelom zabezpečenia 
trvalého prístupu pracovníkov a techniky spoločnosti k zariadeniam vykurovacieho systému, ktorý je 
potrebný pre výkon pravidelnej údržby, príp. servisných zásahov.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
1. Pozemok p.č. KN-C 7798/3 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 je v súčasnosti využívaný na parkovanie a prístup do výmenníkovej stanice. V južnej 
časti od vymedzeného pozemku, vo väzbe na objekt výmenníkovej stanice je postavený objekt 
plechového skladu - garáže bez majetkovoprávneho vzťahu k pozemku.

2. Pozemok p.č. KN-C 7672/4 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 je v súčasnosti využívaný na parkovanie (12 stání) a prístup do výmenníkovej stanice.

3. Pozemok p.č. KN-C 7847/7 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 je v súčasnosti využívaný na parkovanie (cca 11 stání) a prístup do výmenníkovej 
stanice a autoservisu, ktorý je zriadený v časti prenajatého priestoru výmenníkovej stanice, čo je 
pre dané územie nevhodná funkcia.

Mesto Žilina má rozpracovanú dopravnú politiku Mesta. Jedným z podkladov je aj Technická 
evidencia parkovacích plôch mesta Žilina (HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o., Košice, Ing. Štefan 
Tkáčik, 08/2019). Jednotlivé priestory, tak ako sú vymedzené, sú v rozpore s týmto materiálom.

Pre dané územie je:
- v súčasnosti rozpracovaná Urbanistická štúdia revitalizácie sídliska Vlčince II,
- v budúcom roku pripravovaná Urbanistická štúdia revitalizácie sídliska Vlčince III.

Žiadosť spoločnosti „o zabezpečenie trvalého prístupu pracovníkov a techniky spoločnosti k 
zariadeniam vykurovacieho systému, ktorý je potrebný pre výkon pravidelnej údržby, prípadne 
servisných zásahov“, bude postúpená spracovateľovi UŠ ako jeden z podkladov na riešenie.

Nemáme námietky voči zabezpečeniu prístupu pracovníkov obsluhy spoločnosti BYTTERM, a.s. do 
výmenníkových staníc. Priestor je však nutné riešiť v nevyhnutnom rozsahu tak, aby neobmedzoval 
ďalšie možné využitie pre obyvateľov sídliska. Konkrétny záber - nevyhnutný rozsah potrebného 
priestoru jednotlivých priestorov vyplynie z vyššie uvedených UŠ a Technickej evidencie 
parkovacích plôch mesta Žilina.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného^architekta mesta Žilina nesúhlasí 
s odpredajom pozemkov p.č. KN-C 7798/3. 7672/4 a 7847/7 k.ú. Žilina v zmysle GP č. 36442500- 
210/2022.

11/
v v

Bc. Samuel Soška, Jantárová 650/8, 010 09 Žilina - Bytčica - žiadosť o odpredaj pozemku pare. 
č. KN-C 917/23 v k. ú. Bytčica, na ktorom má žiadateľ záujem si zriadiť záhradku.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení je pozemok p. č. KN-C 917/23 k. ú. Bytčica súčasťou plôch s 
prevahou individuálneho bývania - funkčnej plochy 4-32BI/04.
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
pozemku p. č. KN-C 917/23 k. ú. Bytčica za účelom zriadenia záhradky.

10/
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v v

Adam Chabada, Senkárovská 589/52, 010 01 Žilina - žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemku pare. č. KN-C 1417/245, zast. plocha a nádvorie o výmere 304 m2 v k. ú. Trnové, vo 
vlastníctve žiadateľa, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia ulice Hronská.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, nachádzajúci sa mimo zastavaného územia vo východnej časti Trnového 
v lokalite Rovne, je súčasťou ulice Hronská, ktorá j e (až na nepatrnú časť) vo vlastníctve súkromných 
osôb.
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina neodporúča 
kúpu pozemku pare. č. KN-C 1417/245 v k. ú. Trnové.

13/
v v

Anna Chabadová, Senkárovská 589/52, 010 01 Žilina - žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemku pare. č. KN-C 1407/60, vodná plocha o výmere 60 m2 v k. ú. Trnové, vo vlastníctve 
žiadateľky, ktorá je súčasťou miestnej komunikácie ulice Hornádska.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Pozemok pare. č. KN-C 1407/60 v k. ú. Trnové je súčasťou ulice Hornádska, ktorá je vo vlastníctve 
súkromných osôb.
Po posúdení žiadosti a na základe uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina neodporúča 
kúpu pozemku pare. č. KN-C 1407/60 k. ú. Trnové.

14/
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - žiadosť o uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch pare. č. KN-C 617/1 a 617/2 
v k. ú. Žilinská Lehota za účelom položenia NN káblového vedenia a výmeny skrine VRIS.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
K projektovej dokumentácii na stavbu „12741 - Žilina - Žilinská Lehota: zahustenie TS Záhumnie" 
(Ing. Juraj Moravčík, Stráňavy, 08/2022) sa ÚHA mesta Žilina vyjadril Vyj. č. 15683/2022-ÚHA- 
LIK 24.10.2022.
Listom č. 149967/2021 zo dňa 21.07.2021 sa Útvar hlavného architekta mesta Žilina vyjadril k 
projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie „Výstavba obytnej štvrte Žilinská Lehota" (Ing. 
Miroslav Moravec, Žilina, 09/2022). V uvedenej PD je nová trafostanica situovaná na pozemku p. č. 
KN-C 494/14 k. ú. Žilinská Lehota. Na pozemku p. č. KN-C 494/6 k. ú. Žilinská Lehota, v priestore, 
kde je podia PD „12741 - Žilina - Žilinská Lehota: zahustenie TS Záhumnie" navrhovaná kiosková 
trafostanica, sú podľa dokumentácie „Výstavba obytnej štvrte Žilinská Lehota" situované nádoby na 
separovaný odpad a parkovacie miesta pre návštevníkov.
Útvar hlavného architekta mesta Žilina požaduje navrhovanú PD „12741 - Žilina - Žilinská Lehota: 
zahustenie TS Záhumnie" (Ing. Juraj Moravčík, Stráňavy, 08/2022) zosúladiť s PD „Výstavba 
obytnej štvrte Žilinská Lehota" a následne predložiť ÚHA na vyjadrenie.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nesúhlasí so zriadením 
vecného bremena na pozemku p. č. KN-C 617/1 a 617/2 k. ú. Žilinská Lehota, vo vlastníctva mesta.

12/
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15/

PETROSTAV SK, s. r . o., Štefanov na Oravou 132, 027 44 Tvrdošín - žiadosť o zriadenie 
vecného bremena za účelom umiestnenia pilierovej rozpoj o vacej a istiacej skrine (PRIS) na pozemku 
pare. č. KN-C 1402/15 v k. ú. Trnové v rámci stavby „14205 - Žilina - Trnové - Vradenie skrine 
PRIS“ pare. č. KN-C 5957 v k. ú. Žilina v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
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.“ UEÍA mesta Žilina požaduje PRIS riešiť na pozemku stavebníka v rámci 
oplotenia.
Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí 
so zriadením vecného bremena za účelom umiestnenia PRIS skrine na pozemku p. č. KN-C 1402/15 
k. ú. Trnové.

16/
Členovia záhradkárskej osady Budatín - Záhumnie:
Ing. Ján Klčo, Cesta k vodojemu 459/28, 010 03 Žilina,
Mária Martinková, Cesta k vodojemu 14, 010 03 Žilina,
Ing. Anna Pialová, Gaštanova 3080/16, 010 07 Žilina,
Zdeněk Poěuch, Baničova 25, 010 15 Žilina,
Róbert Macúš, Radová č.7, 010 03 Žilina,
Ing. Jana Dubenová, Piešťanská 2991/3, 010 08 Žilina,
Ľubomír Horník, Baničova 3391/23, 010 15 Žilina,
Ján Grochál, Borová 3176/4, 010 07 Žilina,
Ing. Marián Funtík, Jaseňová 3218/2, 010 07 Žilina 
Milan Horvát, Biela 32, 010 03 Žilina
- žiadosť o odpredaj pozemku pare. č. KN-E 220/4, orná pôda o výmere 716 m2 v k. ú. Budatín za 
účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov v záhradkárskej osade.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok je súčasťou záhradkárskej osady 28-93 Budatín - Záhumnie. V tejto ZO sú 
okrem uvedeného pozemku vo vlastníctve mesta Žilina aj pozemky pare. č. KN-E 217 a 220/2 v k. 
ú. Budatín.

Vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených ZO sa riadi príslušnými paragrafmi Zákona 
č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k 
nim, v znení neskorších predpisov.

Pri vysporiadaní pozemkov odporúčame postupovať v súlade s vyššie uvedeným zákonom s tým, 
že budú vysporiadané všetky pozemky, nie len pare. č. KN-E 220/4 v k. ú. Budatín.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného ÚEÍA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
pozemku pare. č. KN-E 220/4 v k. ú. Budatín.
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v v

Jaroslava Duricová, Limbová 3057/16, 010 07 Žilina
Jozef Janota, U Cihelny 1920, 286 01 Čáslav - Nové Město, ČR
-žiadosť o odpredaj časti pozemku pare. č. KN-E 874 v k. ú. Žilina, na ktorom je postavená garáž 
s evidenčným č. 660.
r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, na ktorom je postavená mobilná plechová garáž evidenčné číslo 660, je 
súčasťou vnútrobloku obytného domu súp. č. 284 na ulici Fraňa Mráza (p.č. KN-C 1533/5 k.ú. Žilina).

Dvory bytových domov sú polo verejným priestorom vymedzeným hlavne na užívanie všetkými 
obyvateľmi konkrétneho bytového domu. UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredávaním - drobením 
takýchto priestorov konkrétnym žiadateľom. Odpredajom pozemku dôjde nielen k drobeniu 
uceleného mestského pozemku, ale aj k znehodnoteniu jeho zvyšku - prístup autom ku garáži s 
obmedzením využitia celého priestoru pred garážou (vjazd do garáže).

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
časti pozemku p.č. KN-C 1533/1 k.ú. Žilina (KN-E 874 k.ú. Žilina).

18/
v v

Motorr Žilina, s. r. o., Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina - žiadosť o odpredaj pozemku pare. 
č. KN-C 5589/108 v k. ú. Žilina za účelom zväčšenia parkovacej plochy pred predajňou vozidiel, 
patriacej žiadateľovi, ktorý je zároveň vlastníkom susedného pozemku pare. č. KN-C 5589/130 v k. 
ú. Žilina.

r V

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, ktorý sa nachádza pozdĺž ulice Rosinská cesta pred areálom spoločnosti, je 
súčasťou verejného priestoru - plôch zelene.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom 
časti pozemku p.č. KN-C 5589/160 v k.ú. Žilina.

19/
JUDr. Jaroslav Láštic, Bernolákova 1909/1, 026 01 Dolný Kubín a JUDr. Zuzana Kiselovičová, 
Moldavská 109/4, 821 03 Brastislava - žiadosť o odpredaj časti pozemku pare. č. KN-E 874 v k. ú. 
Žilina, na ktorom sa nachádza plechová garáž ev. č. 657 vo vlastníctve žiadateľov.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný pozemok, na ktorom je postavená mobilná plechová garáž evidenčné číslo 657, je 
súčasťou vnútrobloku obytného domu súp. č. 284 na ulici Fraňa Mráza (p. č. KN-C 1533/5 k .ú. 
Žilina).

Dvory bytových domov sú poloverejným priestorom vymedzeným hlavne na užívanie všetkými 
obyvateľmi konkrétneho bytového domu. Útvar hlavného architekta mesta Žilina nesúhlasí s 
odpredávaním - drobením takýchto priestorov konkrétnym žiadateľom. Odpredajom pozemku dôjde 
nielen k drobeniu uceleného mestského pozemku, ale aj k znehodnoteniu jeho zvyšku - prístup autom 
ku garáži s obmedzením využitia celého priestoru pred garážou (vjazd do garáže).

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina 
nesúhlasí s odpredajom časti pozemku p. č. KN-C 1533/1 k. ú. Žilina (KN-E 874 k. ú. Žilina).

17/
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Drahomíra Jamborová, Borová 3179/23/E 5, 010 07 Žilina - žiadosť o majetkovoprávne 
vysporiadanie časti pozemku pare. č. KN-C 2402/3 v k. ú. Považský Chlmec pod časťou miestnej 
komunikácie.

v

Mestský úrad v Žiline neodporúča odkúpenie predmetného pozemku.
Vzhľadom na dopad schválenej novely zákona o dani z príjmov, ktorá znamená značný výpadok 
príjmov z podielových daní pre samosprávy, mesto Žilina nedisponuje voľnými finančnými 
prostriedkami na kapitálové výdavky, ktoré by umožňovali odkúpenie vyššie uvedeného pozemku.

21/
JUDr. Danica Jánošková a Ing. Ján Jánoška, Matuškova 598/69, 010 09 Žilina - žiadosť 
o odpredaj častí pozemku pare. č. KN-C 1662/1 v k. ú. Žilina (spolu v rozsahu 102 m2) za účelom 
parkovania. Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov pare. č. KN-C 1658 a 1662/2 a 1657/1 ako 
aj bytového domu č. súp. 8803, postaveného na pozemku pare. č. KN-C 1657/2 v k. ú. Žilina.

r v

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Žiadosť o odpredaj časti pozemku p. č. KN-C 1662/1 k. ú. Žilina s predloženým GP v podstate 
legalizujú jestvujúci stav. Na tomto mestskom pozemku je v súčasnosti zrealizovaných 5 parkovacích 
miest s prístupovou komunikáciou prislúchajúcich k uvedenej nehnuteľnosti - bytovému domu 
žiadateľov. Prístup autom na pozemky - parkovisko vo vlastníctve žiadateľov a aj geometrickým 
plánom vytvorené pozemky je z Radlinského ulice cez p. č. KN-C 1662/1 k. ú. Žilina vo vlastníctve 
mesta.

Dvory bytových domov sú poloverejným priestorom vymedzeným hlavne na užívanie všetkými 
obyvateľmi konkrétnych bytových domov. Je nekoncepčným riešením odpredávať - drobiť mestský 
pozemok za účelom riešenia chýbajúcich odstavných státí pre konkrétnych žiadateľov.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom častí 
pozemku p. č. KN-C 1662/1 k. ú. Žilina v rozsahu GP č. 15/2022; nepovolenú stavbu na pozemku 
mesta - parkovisko, požadujeme odstrániť.

22/
v v

Miroslava Rolková, Námestie gen. M. R. Štefánika 831/5, 010 01 Žilina - žiadosť o odpredaj 
časti pozemku pare. č. KN-C 1286/1 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania parkovacieho miesta.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina:
Predmetný, ucelený mestský pozemok, ktorý je v prevládajúcej časti severnou časťou záhrady a dvora 
s vjazdom Rosenfeldovho paláca, je disponibilným priestorom pre vybudovanie odstavného miesta 
pre potreby paláca.

Odpredávanie častí mestských pozemkov - verejných priestorov za účelom parkovania konkrétnych 
osôb je nekoncepčným riešením, ktoré nerieši otázku parkovania v meste - v centre mesta, ale rieši 
konkrétny súkromný záujem.

Po posúdení žiadosti a na základe vyššie uvedeného UHA mesta Žilina nesúhlasí s odpredajom časti 
pozemku p. č. KN-C 1286/1 k. ú. Žilina za účelom vybudovania parkovacieho miesta pre automobil.

20/
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