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NÁVRH   NA   UZNESENIE   
 
 
Uznesenie č.        /2013  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4451/21, zast.pl. o výmere 
18  m2 , zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou garážou č. s. 4936 vo 
vlastníctve žiadateľky,  a jeho odpredaj p. Emílii Majdanovej, bytom Dobšinského 1598/13 
Žilina za cenu stanovenú metodickou pomôckou v zmysle uznesenia č. 9/2013 MZ vo výške 
53,- €/ m2, teda v celkovej výške 954,-- €. Pozemok sa odpredáva  v súlade s ustanovením § 
9a ods. 8 písm.b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemok zastavaný stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa. 
 
2/  
 
Uznesenie č.        /2013  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 7056/12, zast.pl. o výmere 
4253 m2 v zmysle geometrického plánu 51/2012 v k. ú. Žilina a jeho bezplatnú zámenu 3/5 
väčšinou všetkých poslancov za pozemky parc.č.KN-C 4955/46, zast.pl. o výmere 2362 m2, 
parc.č.KN-C 4955/47, zast.pl. o výmere 1091 m2, parc.č.KN-C 7057/4, zast.pl. o výmere 245 
m2, parc.č.KN-C 4955/48, zast.pl. o výmere 338 m2, parc.č.KN-C 5118/21, zast.pl. o výmere 
217 m2  v zmysle geometrického plánu 50/2012 vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, so 
sídlom Univerzitná 1 Žilina,  IČO :  00 397 563, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa  
§9a ods. 8 písm.e/ zák. č. 138/91 Zb.  o majetku obcí. Navrhovanou zámenou sa vyrieši 
usporiadanie vlastníctva medzi Mestom Žilina (chodníky pešie a cyklistické, komunikácia) 
a Žilinskou univerzitou v Žiline (teplovodné rozvody).                             
 
3/  
 
Uznesenie č.        /2013  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje : 
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 880/5, orná pôda o výmere 
65 m2 v zmysle geometrického plánu 12/2013 v k. ú. Závodie  a jeho bezplatnú zámenu 3/5 
väčšinou všetkých poslancov za pozemok  parc.č.KN-C 881/4 t.tr.p. o výmere 65 m2, 
v zmysle geometrického plánu 12/2013 v k. ú. Závodie vo vlastníctve p. Milana Rossáka 
s manž. Gabrielou Rossákovou, obaja bytom Pod vinicou 679/14  Žilina, ako prípad hodný 



osobitného zreteľa, podľa  §9a ods. 8 písm.e/ zák. č. 138/91 Zb.  o majetku obcí. Uvedenou 
zámenou získa Mesto Žilina časť pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. Kvačalova.                
 
4/  
 
Uznesenie č.        /2013  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline   
 

I. schvaľuje : 
 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy so Žilinskou teplárenskou, a. s., so sídlom Košická 11 Žilina, 
IČO : 36 403 032  na dobu určitú 10 rokov na predmetom ktorej bude prenechanie 
teplovodných prípojok do užívania na časti pozemkov : parc.č.KN-C 998/1, parc.č.KN-C 
998/11 a parc.č.KN-C 998/13  v nasledovnom rozsahu :  
1.Teplovodná prípojka - vetva „A“, ÚK 2 x DN 70, TÚV 2 x DN 57,  v dĺžke 23,00 m, 
2. Teplovodná prípojka - vetva „B“, ÚK 2 x DN 125, TÚV 2 x DN 85, v dĺžke 92,00 m 
vrátane častí uvedených pozemkov v rozsahu nevyhnutnom pre existenciu týchto prípojok,  
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm.e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí  za cenu 1,-- €/m/rok v celkovej výške 115,-- 
€/ročne, za účelom umiestnenia sekundárnych tepelných rozvodov, čím dôjde významným 
spôsobom k zníženiu záťaže  ovzdušia obmedzením produkcie NOx z prevádzky plynových 
kotolní v centrálnej mestskej zóne a zvýšeniu konkurencie na trhu zásobovania teplom v časti 
mesta, pričom žiadateľ bude zabezpečovať správu a údržbu týchto teplovodných prípojok.  
 
5/  
 
Uznesenie č.        /2013  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline   
 

I. schvaľuje  : 
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina  a to :  
 
stavby č. s. 2977, postavenej na pozemku parc.č.KN-C 7610  
pozemku parc.č.KN-C 7610, zast.pl. o výmere 562 m2 
pozemku parc.č.KN-C 7611, zast.pl. o výmere 1499 m2 

pozemku parc.č.KN-C 4906/34, zast.pl. o výmere 25 m2 
pozemku parc.č.KN-C 4906/35, zast.pl. o výmere 9 m2 
pozemku parc.č.KN-C 4906/36, zast.pl. o výmere 44 m2 

pozemku parc.č.KN-C 4906/37, zast.pl. o výmere 40 m2 
pozemku parc.č.KN-C 4906/38, zast.pl. o výmere 130 m2 
pozemku parc.č.KN-C 65290/4, ostat. pl. o výmere 779 m2 
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 4906/220, t.tr.pl. o výmere 3212 m2  
v zmysle geometrického plánu 6/2013 zo dňa 26.03.2013 vyhotoveným Ing. Emíliou 
Rybárskou, A.- Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO : 36 975 907, autorizačne overených Ing. 
Emíliou Rybárskou dňa 26.03.2013, úradne overeným Správou katastra Žilina dňa 03.04.2013 
pod číslom 473/2013 z pôvodného pozemku parc.č.KN-C 4906/149 zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1100 v k. ú. Žilina , obec Žilina, okres Žilina.  



 
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 1291/1, zast.pl. o výmere 2355 m2   
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 1291/5, zast.pl. o výmere 1801 m2   
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 1295/10, zast.pl. o výmere 33 m2 

ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 7/2013 zo dňa 11.03.2013 vyhotoveným Ing. 
Emíliou Rybárskou, A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO : 36 975 907, autorizačne overeným 
Ing. Emíliou Rybárskou dňa 11.03.2013, úradne overeným Správou katastra Žilina dňa 
02.04.2013 pod číslom 424/2013 z pôvodného pozemku parc.č.KN-E 321/1, zapísaného na 
liste vlastníctva č. 8912 v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina.    
 
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 6529/78, ostat.pl. o výmere 537 m2 v zmysle GP 
9/2013 z pôvodného pozemku parc.č.KN-C 6529/6, zapísaného na liste vlastníctva č. 1100 
v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina  
 
a ich bezplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za nehnuteľnosti v k. ú. Žilina vo 
vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, so sídlom Komenského 48 Žilina, IČO : 378 
08 427 nasledovne :  
 
stavba č. s. 3294, postavená na pozemku parc.č.KN-C 7954  
pozemok parc.č.KN-C 6529/74, ostat.pl. o výmere 509 m2 
pozemok parc.č.KN-C 6529/77, ostat.pl. o výmere 537 m2 v zmysle GP 9/2013  
hnuteľný a nehmotný majetok nachádzajúci sa v správe zariadenia ÚSMEV – zriadenie pre 
seniorov a domov sociálnych služieb so sídlom Osikova 26 Žilina, IČO : 00 647 713  
v celkovej zostatkovej hodnote 87 770,74 € (drobný majetok OE v celkovej hodnote 
78 030,55 € a investičný majetok v celkovej hodnote 9 740,19 €), ktorého súpis tvorí prílohu 
materiálu k tomuto uzneseniu 
 
a  
- zriadenie bezodplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ na dobu 
neurčitú na zaťaženom pozemku:  
-  parc. KN-C č. 5589/20 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2  v kat. úz. 
Žilina v prospech oprávneného z vecného bremena – každodobého vlastníka  stavby súpisné 
číslo 3527, druh stavby 11, na pozemku parc. KN-C č. 5589/85 zapísanej na LV č. 1305 v kat. 
úz. Žilina (aktuálnym vlastníkom je, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 
Žilina, IČO: 00321796 v správe Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina). 
Predmetný zaťažený pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 1100 pre vlastníka Mesto 
Žilina, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka parc. KN-C č. 5589/20 zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2  v kat. úz. Žilina ako zaťaženého pozemku 
(aktuálnym vlastníkom je Mesto Žilina, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 Žilina - ako 
povinného z vecného bremena) , strpieť na zaťaženom  pozemku v prospech oprávneného 
z vecného bremena: 
- právo uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej prípojky),  
- právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky, 
kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu kanalizačného potrubia 
alebo jeho častí 
 
všetko ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa  §9a ods. 8 písm.e/ zák. č. 138/91 Zb.  
o majetku obcí za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných 
správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mestom Žilina.  



6/  
 
Uznesenie č.        /2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje : 
 

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/39, zast.pl. o výmere 
379 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou katastra Žilina pre obec 
Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech vlastníka Mesto Žilina a odpredaj 
príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 
Jedlíkova, súp. č. 3425 v Žiline, zapísanom na LV č. 1776, kat. úz. Závodie, a to: Ing. Ján 
Matia,  trvale bytom M.R. Štefánika 4060/90, 036 01 Martin – podiel 1/32, Ing. Peter 
Palenica, trvale bytom Kollárová 2697/12, 010 01 Žilina s manželkou MUDr. Máriou 
Palenicovou, rod. Margušovou trvale bytom Jedlíkova 3425/21, 010 15 Žilina – podiel 1/32, 
Bc. Michaela Čatlochová, rod. Čatlochová, trvale bytom Jedlíkova 3425/21, 010 15 Žilina – 
podiel 1/32, Eva Maňáková, rod. Malinovská, trvale bytom Jedlíková 3425/19, 010 15 Žilina 
– podiel 1/32 priamym predajom za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 
ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 
zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo 
vlastníctve žiadateľov. 
 
7/ 
 
Uznesenie č.       /2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje : 
 

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/40, zast.pl. o výmere 
594 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou katastra Žilina pre obec 
Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech vlastníka Mesto Žilina a odpredaj 
príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 
Jedlíkova, súp. č. 3424 v Žiline, zapísanom na LV č. 1632, kat. úz. Závodie, a to: Ing. Mária 
Šimonová, PhD., rod. Šimonová, trvale bytom Jedlíkova 3424/17, 010 15 Žilina – podiel 
6988/349120, Viera Smejkalová, rod. Murínová, trvale bytom Jedlíkova 3424/17, 010 15 
Žilina – podiel 7813/349120, Ladislav Ďurajka s manželkou Máriou Ďurajkovou, rod. 
Nogovou, obaja trvale bytom Jedlíkova 3424/15, 010 15 Žilina – podiel 7019/349120, Lucia 
Brončeková, rod. Brončeková, trvale bytom Matúša Kavca 344/7, 010 04 Žilina – podiel 
7813/349120, Ing. Michal Nemčík, trvale bytom Smreková 3092/6, 010 07 Žilina – podiel 
6988/349120, Ing. Miroslav Michalec s manželkou Gabrielou Michalcovou, rod. Holubovou, 
obaja trvale bytom Jedlíkova 3424/13, 010 15 Žilina – podiel 7813/349120, Anita Baginová 
Lenárová, rod. Lenárová, trvale bytom 29. augusta 1583/15,  974 01 Banská Bystrica – podiel 
6988/349120, Silvia Tvrdá, rod. Kadová, trvale bytom Jedlíkova 3424/13, 010 15 Žilina – 
podiel 7813/349120, Mgr. Peter Dubiel, rod. Stahoň s manželkou Adriánou Dubielovou, rod. 
Dubielovou, obaja trvale bytom Jedlíkova 3424/13, 010 15 Žilina – podiel 7813/349120  
priamym predajom za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia  



 
§ 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 
vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve 
žiadateľov. 
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Uznesenie č.       /2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje : 
 

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/16, zast.pl. o výmere 
510 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou katastra Žilina pre obec 
Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech vlastníka Mesto Žilina a odpredaj 
príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkovi bytového domu na ul. 
Dadanova, súp. č. 3386 v Žiline, zapísanom na LV č. 1735, kat. úz. Závodie, a to: Bc. Matúš 
Formanek, trvale bytom Letná 420/22, 010 03 Žilina – podiel 4894/273624  priamym 
predajom za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a 
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky 
č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľa. 
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Uznesenie č.        /2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje : 
 

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/89, zast.pl. o výmere 
502 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou katastra Žilina pre obec 
Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech vlastníka Mesto Žilina a odpredaj 
príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. M. Bela 
65, súp. č. 3446 v Žiline, zapísanom na LV č. 1486, kat. úz. Závodie, a to: Ing. Michaela 
Miková rod. Záhorová, trvale bytom M. Bela 3446/65, 010 15 Žilina – podiel 5280/280544, 
Doc. Ing. Ladislav Kapasný, CSc a jeho manželka Mgr. Janka Kapasná rod. Kalaňová, obaja 
trvale bytom M. Bela 3446/65, 010 15 Žilina – podiel 5280/280544, Pavol Kvaššay a jeho 
manželka Svitlana Kvaššayová rod. Kerecman, obaja trvale bytom M. Bela 65, 010 15 Žilina 
– podiel  5280/280544, Mgr. Jana Ďurčanská rod. Rašková, trvale bytom Petzvalova 10, 010 
15 Žilina – podiel 5280/280544, Slávka Ferencová rod. Novotná, trvale bytom M. Bela 
3446/65, 010 15 Žilina – podiel  5280/280544 priamym predajom za cenu určenú v zmysle 
ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 
pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľa. 
 



10/  
 
Uznesenie č.        /2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje : 
 

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8150, zast.pl. o výmere 490 
m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou katastra Žilina pre obec 
Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9688 v podiele 1862/2058 v prospech podielového 
spoluvlastníka Mesto Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku 
bezpodielovým spoluvlastníkom bytového domu na ul. Smreková, súp. č. 3094 v Žiline, 
zapísanom na LV č. 5351, kat. úz. Žilina, a to: Ján Meliš a jeho manželka Alena Melišová 
rod. Ševcová, obaja trvale bytom Smreková 3094/16, 010 07 Žilina – podiel 49/2058  
priamym predajom za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia 
§ 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 
vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve 
žiadateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 3. písm. a/ Zásad hospodárenia  a nakladania 
s majetkom mesta Žilina podľa ktorého spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na 
základe právnych úkonov s výnimkou prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný 
majetok podľa osobitného predpisu 1 .  

Ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o prevodoch vlastníctva majetku obce na základe 
obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom sa v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
o ktorých rozhodne zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov -body 2,3,4,5,  

  
Odôvodnenie osobitného zreteľa ( § 9a ods. 8 písm.e/ a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí) :  
 
 
Bod 2/  osobitný zreteľ je v tom,  že  ide o usporiadania vlastníckych vzťahov medzi Mestom 
Žilina (chodníky pešie a cyklistické, komunikácia) a Žilinskou univerzitou v Žiline (uloženie 
teplovodných rozvodov, elektrických a optických vedení).   
 
Bod 3/ osobitný zreteľ je v tom, že Mesto Žilina navrhovanou zámenou získa do svojho 
vlastníctva časť pozemku pod miestnou komunikáciou ul. Kvačalova, pričom ide o vzájomnú 
zámenu pozemkov.  
  
Bod 4/ osobitný zreteľ je v tom, že realizáciou zámeru Žilinskej teplárenskej a.s. a postupnej 
teplofikácie predmetného územia dôjde významným spôsobom k zníženiu záťaže  ovzdušia 
obmedzením produkcie NOx z prevádzky plynových kotolní v centrálnej mestskej zóne ako aj 
k zvýšeniu konkurencie na trhu centrálneho zásobovania s teplom.   
 
Bod 5/ osobitný zreteľ je v tom, že uskutočnenou zámenou nehnuteľností, hnuteľného 
a hmotného majetku sa vzájomne usporiadajú vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam užívaných 
správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mestom Žilina.  
Zriadenie bezodplatného vecného bremena na parc. KN-C č. 5589/20 v kat. úz. Žilina je  
z dôvodu zabezpečenia (vybudovania) dažďovej kanalizácie cez uvedený pozemok pre 
Spojenú školu, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



MATERIÁL   -  odpredaj, prenájom, zámena  a zriadenie vecného bremena       
 

 
1/  
 
Emília Majdanová, bytom Dobšinského 1598/13 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku 
parc.č.KN-C 4451/21, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského (areál Žilinskej 
univerzity). Ide o pozemok pod existujúcou  garážou č. s. 4936,  ktorú má žiadateľka zapísanú 
na LV č. 117.  
Podľa metodickej pomôcky odporúčame cenu 53,-- €/m2 t. j. spolu 954,-- €.  
 
Oddelenie architektúry s odpredajom pozemku súhlasí.  
 
Finančná komisia s odpredajom pozemku súhlasí.  
 
Komisia dopravy a KS s odpredajom súhlasí.  
 
Komisia územného plánovania a stavebného poriadku s odpredajom pozemku súhlasí. 
 
Komisia životného prostredia s odpredajom súhlasí.  
 
Poslanci za volebný obvod č. 2 ( Ing.arch.Maňák, p.Pieš) s odpredajom pozemku súhlasia.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj pozemku pod existujúcou 
garážou v zmysle metodickej pomôcky za cenu 53,-- €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 
954,-- €.  
 
2/  
 
Žilinská univerzita v Žiline, so sídlom Univerzitná 8215/1 Žilina, IČO : 00 397 563              
požiadala o bezodplatnú zámenu pozemkov v k. ú. Žilina, ktorou sa  vysporiadajú majetko-
právne vzťahy jednotlivých subjektov. Mesto Žilina má na pozemkoch Žilinskej univerzity 
postavené peší a cyklistický chodník a Žilinská univerzita má na pozemkoch Mesta Žilina 
postavený oporný múr v časti ulice Univerzitná, tiež je tam horúcovod, elektrické a optické 
vedenia. Naviac plánuje Žilinská univerzita vybudovať chodník popri ul. Univerzitná- 
Žilinská univerzita, avšak nemôže investovať do nevysporiadaného pozemku.  Zámena 
pozemkov by mala byť nasledovná :  
 
V zmysle geometrického plánu 51/2012 novovytvorený pozemok v k. ú. Žilina vo vlastníctve 
Mesta Žilina parc.č.KN-C 7056/12, zast.pl. o výmere 4253 m2  (pôvodný pozemok 7056/7) za 
pozemky  
 
vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline v k. ú. Žilina v zmysle GP 50/2012, zapísaných na 
LV č. 111 :  
 
parc.č.KN-C 4955/46, zast.pl. o výmere 2362 m2, parc.č.KN-C 4955/47, zast.pl. o výmere 
1091 m2, parc.č.KN-C 7057/4, zast.pl. o výmere 245 m2, parc.č.KN-C 4955/48, zast.pl. 
o výmere 338 m2, parc.č.KN-C 5118/21, zast.pl. o výmere 217 m2 . Celková výmera 
predstavuje 4253 m2 
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Oddelenie architektúry s bezodplatnou zámenou pozemkov súhlasí.  
 
Finančná komisia so zámenou pozemkov súhlasí.  
 
Komisia dopravy a KS so zámenou pozemkov súhlasí.  
 
Komisia územného plánovania a stavebného poriadku so zámenou pozemkov súhlasí. 
 
Komisia životného prostredia so zámenou pozemkov súhlasí.  
 
Poslanci za príslušný volebný obvod č. 4  so zámenou pozemkov súhlasia.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s bezodplatnou zámenou 
pozemkov.  
 
3/  
 
Odbor právny a majetkový navrhuje vykonanie bezodplatnej zámeny pozemkov v k. ú. 
Závodie, ktorou by mesto Žilina získalo do vlastníctva časť miestnej komunikácie ul. 
Kvačalova od vlastníkov nehnuteľnosti a to  p. Milana Rossáka s manželkou, obaja bytom 
Pod vinicou 679/14  Žilina.  
Zámena pozemkov v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č.12/2013 bude nasledovná :  

 
Novovytvorený pozemok parc.č.KN-C 880/5, orná pôda o výmere 65 m2 vo vlastníctve Mesta 
Žilina (pôvodná parc.č.KN-C 880/1)      za  
 
Novovytvorený pozemok parc.č.KN-C 881/4, t.tr.p. o výmere 65 m2 vo vlastníctve  p. Milana 
Rossáka s manž. odčlenený od pôvodnej parc.č.KN-C 881, zapísanej na LV č. 1233.  
 
Oddelenie architektúry so zámenou pozemkov v k. ú. Závodie súhlasí.  
 
Finančná komisia so zámenou pozemkov súhlasí.  
 
Komisia dopravy a KS so zámenou pozemkov súhlasí.  
 
Komisia územného plánovania a stavebného poriadku so zámenou pozemkov súhlasí. 
 
Komisia životného prostredia so zámenou pozemkov súhlasí.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  súhlasiť s bezodplatnou zámenou.  
 
4/  
 
Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 36 403 032 (ďalej len 
„ŽT, a.s.“) ako prevádzkovateľ sústavy centrálneho zásobovania teplom (S CZT) na území 
mesta Žilina, vykonáva už 45 rokov činnosť výrobcu a dodávateľa tepla, v súčasnosti 
v zmysle § 5 Zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, v platnom znení. 
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V rámci prijatej koncepcie rozvoja distribučnej sústavy, ktorá je v súlade s platným ÚPN 
mesta Žilina, je v súčasnej dobe pripravovaná teplofikácia lokality, ohraničenej ulicami 
Závodská cesta, Hálkova, Veľká Okružná a Rázusova. 
V súčasnej dobe je v tejto lokalite zabezpečované  krytie potrieb tepla prevažne 
decentralizovaným spôsobom, na báze individuálnych plynových kotolní. 
Výnimku tvoria objekty bytových domov – Závodská cesta č. 2962 + č. 3740 (120 b.j.) 
a Závodská cesta č. 2964 (20 b.j.), ktoré sú teplom zásobované z plynovej kotolne (PK), 
umiestnenej v objekte Závodská cesta č. 2963 (INPLAN, s.r.o. a spol.). 
Tieto objekty (vrátane PK) boli postavené v r. 1960 ako súčasť býv.  areálu Pozemných 
stavieb, pričom pôvodne boli všetky objekty tohto areálu (celkom 12 objektov) pripojené na 
dodávku tepla z PK, avšak po ich postupnom odpredaji súkromným subjektom po r. 1989 
došlo k decentralizácii zásobovania teplom a noví majitelia si vybudovali vlastné PK. 
Správu vyššie uvedených dvoch bytových domov od r. 1990 vykonáva spoločnosť 
BYTTERM, a.s., ktorá zároveň prevádzkuje PK a rozvody tepla v tejto lokalite, na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia mesta Žilina o správe a prevádzke tepelných hospodárstiev vo 
vlastníctve mesta. 
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, je PK v zlom  technickom stave (nehospodárna prevádzka 
pôvodných kotlov ČKD Dukla,  r. v. 1983). V podobnom stave sú tepelné rozvody, vedené 
z PK do uvedených bytových domov (posledná rekonštrukcia bola vykonaná cca v r. 1990).  
 
V rámci koncepčného zámeru teplofikácie tejto lokality (t.č. na úrovni rozpracovanej PD pre 
vydanie stavebného povolenia), uvažuje ŽT, a.s.  s vybudovaním novej primárnej parnej 
prípojky  s pripojovacím miestom na existujúcom parovode, vedenom do oblasti Dolné 
Rudiny. 
Parná prípojka bude od pripojovacieho bodu realizovaná nadzemným uložením, so zavesením 
na nosnej konštrukcii mostného telesa „Rondel“ a s pokračovaním trasy podzemným 
uložením do objektu INPLAN a spol.   
Nová parná prípojka bude zaústená do novovybudovanej výmenníkovej stanice (VS) 
para/voda, situovanej v objekte č. 2963 (INPLAN, s.r.o. a spol.). 
Táto VS nahradí pôvodnú PK, s tým, že by mala byť napojená na existujúce sekundárne 
tepelné rozvody, PK bude v takomto prípade odpojená. Zásobovanie tepla v objektoch 
napojených na PK tak bude riešené dodávkou tepla zo strany ŽT, a.s. 

 
Vybudovanie primárneho parného privádzača, umiestnenie VS a realizácia napojenia na 
tepelné rozvody z PK  predstavuje I. etapu teplofikácie, s predpokladaným termínom 
uvedenia do prevádzky v 09/2013 a orientačnými nákladmi vo výške cca  400 tis. EUR. 
Následne bude pokračovať realizácia II. a III. etapy, s postupným pripájaním ďalších 
konzumentov tepla v uvažovanej oblasti, s cieľovým počtom cca 18 subjektov, 
s predpokladaným tepelným príkonom cca 5,0 MW. Medzi významných potenciálnych 
odberateľov patrí areál Krajského policajného zboru, resp. objekty stredných škôl, situované 
na ul. V Okružná. 
Pre výkon  činnosti v zmysle zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je ŽT, a.s. za účelom 
získania povolenia podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike  na výkon činnosti 
v rámci vymedzeného územia povinná preukázať vlastnícky vzťah, alebo iný právny vzťah 
k sústave tepelných zariadení, na ktorých bude vykonávať činnosť dodávateľa tepla.  
Z uvedeného dôvodu ŽT, a.s. žiada  mesto Žilina o uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej: 
ŽT, a.s. získa právo užívania k predmetným sekundárnym rozvodom tepla situovaným na    
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pozemkoch  KN - C č. 998/1, 998/11 a 998/13, evidovaných na LV č. 1100, vo vlastníctve 
Mesta Žilina a Mesto  Žilina umožní  ŽT a.s. užívanie, opravy a údržbu dotknutého rozvodu. 
 
Popis predmetu užívania 
 
1. Teplovodná prípojka - vetva „A“, ÚK 2 x DN 70, TÚV 2 x DN 57,  v dĺžke 23,00 m, 
 
2. Teplovodná prípojka - vetva „B“, ÚK 2 x DN 125, TÚV 2 x DN 85, v dĺžke 92,00 m.  
    (viď situácia  v prílohe) 
 
Uvedené teplovodné prípojky sú realizované z oceľového potrubia, s klasickou izoláciou 
z minerálnej vlny s oplechovaním, uložené v betónovom neprieleznom kanáli  z prefabrikátov 
tvaru U a krytím panelovou doskou. 
 
Celková dĺžka teplovodných prípojok, o ktorých užívanie má ŽT, a.s. záujem  predstavuje 115 
m.    
 
Navrhovaná výška prenájmu zo strany ŽT, a.s.:  1,00 EUR/m/rok, t.j. 115 EUR/rok . 
 
Zdôvodnenie navrhovanej výšky odplaty za užívanie: 
 
1. Zmenou  dodávateľa tepla dôjde k významnému zníženiu ceny tepla pre koncového 
spotrebiteľa  
    – vlastníkov bytov, na úroveň regulovanej ceny, stanovenej výmerom ÚRSO (pre r. 2013: 

- fixná zložka 136,9067 EUR/kW 
- variabilná zložka 0,0260 EURh/kW, (priemerná cena tepla je 0,051831EUR/kwh)), 

oproti súčasnej priemernej cene tepla 0,0842 EUR/kwh, stanovenej prevádzkovateľom PK 
tepla na základe individuálnej kalkulácie, zohľadňujúcej okrem ceny zemného plynu 
naftového aj technický stav sústavy tepelných zariadení (nízka účinnosť kotlov a pod.). 
 
2.Náklady na prenájom tepelných rozvodov predstavujú v zmysle platnej legislatívy  tzv.  
oprávnený náklad, ktorý dodávateľ tepla zahrnie do kalkulácie ceny tepla, čím budú  tento  
zvýšený náklad znášať aj ostatní odberatelia zo S CZT. Pritom cenová  politika ŽT je    
postavená na úsilí  o minimalizáciu medziročného nárastu ceny tepla, čoho dôkazom je 
dlhodobo jedna  z najnižších cien tepla v rámci SR.  
 
3.Výkon zásobovacej povinnosti v dodávke tepla na dotknutom území je ŽT povinná 
realizovať v súlade so Zák. o tepelnej energetike, t.j. o.i. zabezpečovať distribúciu tepla 
hospodárne. Vzhľadom k existujúcemu stavu sekundárnych rozvodov, ktoré sú predmetom 
prenájmu, bude  dodávateľ tepla nútený investovať do ich údržby, čo predstavuje pre ŽT, a.s.     
ďalšie náklady.  
4.Realizáciou zámeru ŽT, a.s. postupnej teplofikácie predmetného územia dôjde významným  
spôsobom k zníženiu záťaže  ovzdušia obmedzením produkcie NOx z prevádzky plynových 
kotolní v centrálnej mestskej zóne.  
    
Finančná komisia s uzatvorením nájomnej zmluvy  súhlasí.  
 
Komisia dopravy a KS s uzatvorením nájomnej zmluvy súhlasí.  
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Komisia územného plánovania a stavebného poriadku s uzatvorením nájomnej zmluvy  
súhlasí. 
 
Komisia životného prostredia s uzatvorením nájomnej zmluvy súhlasí.  
 
Poslankyňa za volebný obvod č. 1 (PhDr.Mgr.Brezovská) s uzatvorením NZ súhlasí.  
 
 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s dlhodobým prenájmom 
pozemkov (10 rokov) za cenu 115,-- €/ročne.  
 
5/  
 
Žilinský samosprávny kraj so sídlom Komenského 48 Žilina, IČO : 378 08 427 požiadal za 
účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných správcami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mesto Žilina o uzatvorenie 
zámennej zmluvy nasledovne :  
 
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Žilina sú pozemky o celkovej 
výmere 11026 m2, ktoré tvoria pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky využívané 
správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o pozemok 
pod stavbou hvezdárne a priľahlé pozemky v minimálnom rozsahu potreby na údržbu 
a prevádzku hvezdárne a vybudovanie planetária o celkovej výmere 3460 m2, pozemky 
v okolí Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA Žilina a stavba č. s. 2977 o celkovej výmere 
2061 m2, pozemky v areáli konzervatória o celkovej výmere 4189 m2, pozemok v blízkosti 
areálu školy Gymnázium Hlinská o celkovej výmere 1316 m2 

 

stavba č. s. 2977, postavená na pozemku parc.č.KN-C 7610, zast.pl. o výmere 562 m2 
pozemku parc.č.KN-C 7611, zast.pl. o výmere 1499 m2 

pozemku parc.č.KN-C 4906/34, zast.pl. o výmere 25 m2 
pozemku parc.č.KN-C 4906/35, zast.pl. o výmere 9 m2 
pozemku parc.č.KN-C 4906/36, zast.pl. o výmere 44 m2 

pozemku parc.č.KN-C 4906/37, zast.pl. o výmere 40 m2 
pozemku parc.č.KN-C 4906/38, zast.pl. o výmere 130 m2 
pozemku parc.č.KN-C 65290/4, ostat. pl. o výmere 779 m2 
pozemku parc.č.KN-C 4906/220, t.tr.pl. o výmere 3212 m2 v zmysle GP 6/2013  
(vytvorený z pôvodného pozemku parc.č.KN-C 4906/149 zapísaný na LV č. 1100)  
pozemku parc.č.KN-C 1291/1, zast.pl. o výmere 2355 m2 v zmysle GP 7/2013  
pozemku parc.č.KN-C 1291/5, zast.pl. o výmere 1801 m2 v zmysle GP 7/2013  
pozemku parc.č.KN-C 1295/10, zast.pl. o výmere 33 m2 v zmysle GP 7/2013 
(vytvorené z pôvodného pozemku parc.č.KN-E 321/1, zapísaný na LV č. 8912)  
pozemku parc.č.KN-C 6529/78, ostat.pl. o výmere 537 m2 v zmysle GP 9/2013   
(vytvorený z pôvodného pozemku parc.č.KN-C 6529/6, zapísaný na LV č. 1100)  
 
- zriadenie bezodplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ na dobu 
neurčitú na zaťaženom pozemku:  
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-  parc. KN-C č. 5589/20 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2  v kat. úz. 
Žilina v prospech oprávneného z vecného bremena – každodobého vlastníka  stavby súpisné 
číslo 3527, druh stavby 11, na pozemku parc. KN-C č. 5589/85 zapísanej na LV č. 1305 v kat. 
úz. Žilina (aktuálnym vlastníkom je, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 
Žilina, IČO: 00321796 v správe Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina). 
Predmetný zaťažený pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 1100 pre vlastníka Mesto 
Žilina, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka parc. KN-C č. 5589/20 zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2  v kat. úz. Žilina ako zaťaženého pozemku 
(aktuálnym vlastníkom je Mesto Žilina, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 Žilina – ako 
povinného z vecného bremena) , strpieť na zaťaženom  pozemku v prospech oprávneného 
z vecného bremena: 
- právo uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej prípojky),  
- právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky, 
kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu kanalizačného potrubia 
alebo jeho častí.  
 
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sú 
pozemky o celkovej výmere 1046 m2, ktoré tvoria ako priľahlé pozemky v časti areál školy – 
Gymnázium Hlinská a stavba č s. 3294 zariadenia ÚSMEV- zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb so sídlom Osikova 26 Žilina vrátane hnuteľného a nehmotného majetku 
nachádzajúceho sa v správe tohto zariadenia. Tento majetok bude protokolárne odovzdaný 
Mestu Žilina podľa inventúrneho súpisu k 01.08.2013.  
 
Uvedená zámena je jednou z viacerých, ktoré ŽSK realizuje so samosprávami na svojom 
území (napr. Kysucké Nové Mesto, Ružomberok a i.). Cieľom je vzájomne usporiadať 
majetok z hľadiska logického, aby bol vo vlastníctve toho, ktorá má k jeho užívaniu 
najbližšie.  
 
Zámena bude realizovaná bez vzájomných finančných kompenzácií. Hodnota nehnuteľného 
majetku, odovzdaného mestu je v zmysle znaleckých posudkov 1 075 845,46 € a hodnota 
majetku, ktorý nadobudne ŽSK je 1 126 516,07 €, teda pri danej hodnote majetku ide 
o zanedbateľný rozdiel. ŽSK však mestu odovzdáva aj hnuteľný majetok v rámci DSS 
Osiková v zostatkovej hodnote 87 770,74 € (nadobúdacia hodnota bola 122 971,85 €. Tieto 
zámeny sú realizované navyše medzi subjektmi, poskytujúcimi verejné služby, ktorých 
hodnotu nie je možné vyčísliť.  
 
Finančná komisia so zámenou nehnuteľností súhlasí.  
 
Komisia dopravy a KS so zámenou nehnuteľností  súhlasí, avšak odporúčajú Mestu Žilina 
rokovať so Žilinským samosprávnym krajom o úhrade rozdielu 52 000 € zo strany Žilinského 
samosprávneho kraja.  
 
Komisia územného plánovania a stavebného poriadku so zámenou nehnuteľností súhlasí. 
 
Komisia životného prostredia so zámenou nehnuteľností súhlasí.  
 
Poslanci za volebný obvod č. 4 so zámenou nehnuteľností súhlasia.  
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Poslanec za volebný obvod č. 2 (Ing.arch,Maňák ) so zámenou nehnuteľností súhlasí, p. Pieš 
súhlasí s pripomienkami.   
 
Poslankyňa za volebný obvod č. 1 (PhDr.Mgr.Brezovská) so zámenou nehnuteľností súhlasí.  
 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so vzájomnou zámenou 
nehnuteľností bez finančných kompenzácií.  
 
 
 
K bodom  6 – 10/  
 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch požiadali o odkúpenie 
príslušných podielov na pozemkoch pod bytovými domami. Svoje žiadosti odôvodnili tým, že 
sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré sú postavené na 
predmetných pozemkoch. 

 
Výška kúpnej ceny za odpredávaný podiel je pre jednotlivých záujemcov 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.  
              Jedná sa o pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľa a v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa ako žiadateľom 
odpredajú priamym predajom. 

  Predkladaný materiál je v súlade s  právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
Finančná komisia s odpredajom príslušných podielov  súhlasí.  
 
Komisia dopravy a KS s odpredajom príslušných podielov súhlasí.  
 
Komisia územného plánovania a stavebného poriadku s odpredajom príslušných podielov   
súhlasí. 
 
Komisia životného prostredia s odpredajom príslušných podielov súhlasí.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj príslušných podielov.  
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