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NÁVRH   NA   UZNESENIE   

 

1/  

 

Uznesenie č.           /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje :  

 

Odkúpenie pozemku parc.č.KN-C 1290/32, zast.pl. o výmere 125 m
2
 v k. ú. Žilina,  zapísaný na LV 

č. 288 pre k. ú. Žilina na Stavomontáže,  a. s. so sídlom Bytčická 2 Žilina,  IČO : 31 643 841,   za 

cenu 1 €.   

 

2/  

 

 

a/  

 

Uznesenie č.           /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje :  

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú  s 3-mesačnou výpovednou lehotou na pozemok 

pod garážou parc.č.KN-C 2893/135, zast.pl. o výmere 14 m
2
 v zmysle geometrického plánu 

41/2014  za cenu 15,- €/m
2
/rok, čo predstavuje ročný nájom 210 €  3/5 väčšinou všetkých 

poslancov s Ing. Milanom Chúpekom PhD, bytom Klimovské 1325/21 Žilina-Trnové z dôvodu  

vysporiadania stavby garáže vo vlastníctve žiadateľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  

§9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb a to z dôvodu, že  vlastník stavby nemá vysporiadanú 

a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie súpisného čísla potrebuje preukázať právny 

vzťah k pozemku pod garážou. Po pridelení súpisného čísla a jeho zapísaní na Okresnom úrade, 

odbore katastrálnom dôjde k jej odpredaju.  

 

b/  

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú  s 3-mesačnou výpovednou lehotou na pozemok 

pod garážou parc.č.KN-C 6754, zast.pl. o výmere 20 m
2
 v k. ú. Žilina  za cenu 15,- €/m

2
/rok, čo 

predstavuje ročný nájom 300 €  3/5 väčšinou všetkých poslancov s Ing. Eduardom Gabrišom, 

bytom Predmestská 1711/44 Žilina z dôvodu  vysporiadania stavby garáže vo vlastníctve žiadateľa, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb a to z dôvodu, že  

vlastník stavby nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie súpisného 

čísla potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou. Po pridelení súpisného čísla a jeho 

zapísaní na Okresnom úrade, odbore katastrálnom dôjde k jej odpredaju.  

 

 

 

 

 



 

3/  

 

Uznesenie č.           /2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje  :  

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 25 rokov na pozemky v k. ú. Budatín, zapísané na 

LV č. 415 pre Vodohospodársku výstavbu š. p. Bratislava, so sídlom P.O.Box 45, Karloveská 2 

Bratislava, IČO : 00 156 752 za cenu 1 €/ročne,  za účelom vybudovania a prevádzkovania 

komplexného mestského športového areálu „Areál žilinského športu“  :  

parc.č.KN-C 951/28, ostat.pl. o výmere 21890 m
2 

 

parc.č.KN-C 951/50, zast.pl.  o výmere    250 m
2 
 

parc.č.KN-C 951/51, ostat.pl. o výmere   1828 m
2
 

parc.č.KN-C 951/69, ostat.pl. o výmere 20530 m
2
 

parc.č.KN-C 951/72, ostat.pl. o výmere   1246 m
2
 

parc.č.KN-C 951/94, ostat.pl. o výmere     505 m
2 

 

parc.č.KN-C 951/95, ostat.pl. o výmere   1239 m
2
 

parc.č.KN-C 951/96, ostat.pl. o výmere     627 m
2
 

parc.č.KN-C 951/97, ostat.pl. o výmere     194 m
2 

Zároveň prenajímateľ-Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava udeľuje súhlas s prenechaním do 

podnájmu nasledovné časti predmetu nájmu v k. ú. Budatín :  

 

parc.č.KN-C 951/69, ostat.pl. o výmere 20530 m
2
 v prospech podnájomcu Regionálne občianske 

združenie „Zvierací domov SOS“, Juraja Závodského 164 Žilina    a  

 

parc.č.KN-C 951/50,  zast.pl. o výmere 250 m
2
 a parc.č.KN-C 951/51, ostat.pl. o výmere 1828 m

2
, 

parc.č.KNC 839/3 o výmere 279 m
2 

v prospech Žilinského klubu vodákov.    

  

4/   

 

Uznesenie č.        /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje  : 

 

           I.Zrušenie uznesenia 119/2014 MZ zo dňa 22.09.2014  

           II.Uznesenie v nasledovnom znení :   

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 30 rokov na pozemky v k. ú. Mojšova Lúčka, 

zapísané na LV č. 421 pre Vodohospodársku výstavbu š. p. Bratislava, so sídlom P.O.Box 45, 

Karloveská 2 Bratislava, IČO : 00 156 752 za cenu 1 €/ročne,  za účelom vybudovania miestnej 

komunikácie a verejných plôch v k. ú. Mojšova Lúčka :  

parc.č.KN-C 610/24, t.tr.p. o výmere 2300 m
2 

parc.č.KN-C 610/25, t.tr.p. o výmere 340 m
2
 

parc.č.KN-C 610/185, ostat.pl. o výmere 611 m
2 

 



5/  

 

Uznesenie č.        /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje  : 

 

a/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s Helena 

Mináriková s.r.o., sídlo: Pittsburgská 2971/12, 010 08  Žilina, IČO: 47 424 974, na časť pozemku 

parc. č. KN-C 7753 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 4,2 m
2
 na Ul. Trnavská pod predajným 

stánkom so sortimentom predaja balených potravín, ovocia, zeleniny, drogérie, tlače, tabakových 

výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 

146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 

672,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 

9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším 

nájomcom. 

 

b/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s Jankou 

Záhorovou, miesto podnikania: Bzinská 65/16, 026 01  Bziny, IČO: 44 264 747, na časť pozemku 

parc. č. KN-C 7956 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 9 m
2
 na Ul. Borová pod predajným 

stánkom so sortimentom predaja zmrzliny, syrových výrobkov, občerstvenia, potravinárskeho 

tovaru (bez alkoholických a tabakových výrobkov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 

MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 114,- €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 1.026,- €, a 

to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  

zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

c/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s Danou 

Slávikovou, miesto podnikania: Smreková 3092/2, 010 01  Žilina, IČO: 40 132 072, na časť 

pozemku parc. č. KN-C 8048/1 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 5,34 m
2
 na Ul. Borová pod 

predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez 

alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo 

výške 160,- €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 854,40 €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. 

z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

d/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s ABE Žilina, 

s.r.o., sídlo: Hlinská 2588/22, 010 01  Žilina, IČO: 46 001 093, na časť pozemku parc. č. KN-C 

6276/1 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 7,3 m
2
 (stánok o výmere 6,8 m

2
 + skrinka na tlač 

o výmere 0,5 m
2
) na Ul. Gabajova pod predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, 

tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu stanovenú 

v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- €/m
2
/rok, čo predstavuje 



celkové ročné nájomné 1.168,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je 

vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

e/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so Zdenkou 

Škybrahovou, miesto podnikania: Turzovka Stred 13, 023 54  Turzovka, IČO: 47 081 953, na časť 

pozemku parc. č. KN-C 7846 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 6,6 m
2
 na Ul. 

Nitrianska pod predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, tabakových výrobkov 

a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 

MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 1.056,- €, a 

to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  

zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

f/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s Ing. Janou 

Rožníkovou, bytom Závadská 790/63, 914 41  Nemšová, na časť pozemku parc. č. KN-C 7672/1 

v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 8,8 m
2
 na Ul. Slovanská cesta pod predajným 

stánkom so sortimentom predaja potravinárskeho tovaru (bez alkoholických a tabakových 

výrobkov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 114,- 

€/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 1.003,20 €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že 

žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

g/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s VKP 

armatúry, s. r. o., sídlo: Kubínska 1104/6, 010 08  Žilina, IČO: 36 807 265, časť pozemku parc. č. 

KN-C 7846 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 10,5 m
2
 na Ul. Nitrianska pod 

predajným stánkom so sortimentom predaja združeného tovaru (bez alkoholických nápojov) za 

cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- €/m
2
/rok, čo 

predstavuje celkové ročné nájomné 1.680,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je 

vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

h/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s TOPAS, spol. 

s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina, IČO: 31 618 383, na časť pozemku parc. č. KN-C 

7689 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 4,8 m
2
 na Ul. Sv. Cyrila a Metoda pod 

predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez 

alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo 

výške 160,- €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 768,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. 

z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

 

 



ch/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s TOPAS, spol. 

s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina, IČO: 31 618 383, na časť pozemku parc. č. KN-C 

7934/1 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 4,8 m
2
 na Ul. Obvodová pod predajným 

stánkom so sortimentom predaja tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez 

alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo 

výške 160,- €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 768,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. 

z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

i/  

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s TOPAS, spol. 

s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina, IČO: 31 618 383, na časť pozemku parc. č. KN-C 

6163/1 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 6 m
2
 na Ul. Suvorovova pod predajným stánkom so 

sortimentom predaja tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických 

nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- 

€/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 960,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že 

žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

j/  

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s TOPAS, spol. 

s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina, IČO: 31 618 383, na časť pozemku parc. č. KN-C 

5769/5 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 3,6 m
2
 na Ul. Kysucká pod predajným 

stánkom so sortimentom predaja tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez 

alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo 

výške 120,- €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 432,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. 

z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

k/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s TOPAS, spol. 

s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina, IČO: 31 618 383, na časť pozemku parc. č. KN-E 

88/4 v k. ú. Bytčica, zast. plocha a nádvorie, o výmere 6,6 m
2
 na Ul. Dlhá pod predajným stánkom 

so sortimentom predaja tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických 

nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 120,- 

€/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 792,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že 

žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom. 

 

6/  

 

Uznesenie č.        /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 



I. schvaľuje  : 

 

a/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou   EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť  s ručením  obmedzeným, Kopčianska 

92, 851 01  Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na časť pozemku parc. č. KN-C 2029 v k. ú. 

Žilina, ostatná plocha, o výmere 1,35 m x 0,5 m na Ul. 1. mája za účelom umiestnenia 

a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia typu City Light o rozmeroch 1,35 m x 2,30 m za cenu 

nájmu 1.200,- € ročne, ktorá vychádza z pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou 

v r. 2011 a je v súlade s platným VZN č. 7/2013, v zmysle ktorého je minimálne ročné nájomné za 

prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na umiestnenie reklamného zariadenia typu City 

Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  

§9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že spoločnosť je vlastníkom reklamného 

zariadenia a doterajším nájomcom. 

 

b/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou   EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť  s ručením  obmedzeným, Kopčianska 

92, 851 01  Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na časť pozemku parc. č. KN-C 5779 – zast. 

plocha a nádvorie, o výmere 1,35 m x 0,5 m na rozhraní  Ul. Republiky a Nám. A. Hlinku za účelom 

umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia typu City Light o rozmeroch 1,35 m x 

2,30 m za cenu nájmu 1.200,- € ročne, ktorá vychádza z pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej so 

spoločnosťou v r. 2011 a je v súlade s platným VZN č. 7/2013, v zmysle ktorého je minimálne 

ročné nájomné za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na umiestnenie reklamného 

zariadenia typu City Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že spoločnosť je 

vlastníkom reklamného zariadenia a doterajším nájomcom. 

 

c/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou   EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť  s ručením  obmedzeným, Kopčianska 

92, 851 01  Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na časť pozemku parc. č. KN-C 5780/1 – 

zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 1,35 m x 0,5 m na rozhraní Ul. 

Pivovarská a Nám. A. Hlinku za účelom umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia 

typu City Light o rozmeroch 1,35 m x 2,30 m za cenu nájmu 1.200,- € ročne, ktorá vychádza 

z pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou v r. 2011 a je v súlade s platným VZN č. 

7/2013, v zmysle ktorého je minimálne ročné nájomné za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta 

Žilina na umiestnenie reklamného zariadenia typu City Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. 

z dôvodu, že spoločnosť je vlastníkom reklamného zariadenia a doterajším nájomcom. 

 

d/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou   EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť  s ručením  obmedzeným, Kopčianska 

92, 851 01  Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na časti pozemku parc. č. KN-C 5910 – zast. 

plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 1,35 m x 0,5 m na Ul. J. Fándlyho za 



účelom umiestnenia a prevádzkovania 2 ks reklamných zariadení typu City Light o rozmeroch 1,35 

m x 2,30 m za cenu nájmu 1.100,- € ročne/kus, ktorá vychádza z pôvodných nájomných zmlúv 

uzatvorených so spoločnosťou v r. 2011 a je v súlade s platným VZN č. 7/2013, v zmysle ktorého je 

minimálne ročné nájomné za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na umiestnenie 

reklamného zariadenia typu City Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že spoločnosť je 

vlastníkom reklamného zariadenia a doterajším nájomcom. 

 

e/ 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou   EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť  s ručením  obmedzeným, Kopčianska 

92, 851 01  Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na časť pozemku parc. č. KN-C 5908/2 – zast. 

plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 1,35 m x 0,5 m na križovatke ulíc Hálkova 

a Vajanského za účelom umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia typu City Light 

o rozmeroch 1,35 m x 2,30 m za cenu nájmu 1.100,- € ročne, ktorá vychádza z pôvodnej nájomnej 

zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou v r. 2011 a je v súlade s platným VZN č. 7/2013, v zmysle 

ktorého je minimálne ročné nájomné za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na 

umiestnenie reklamného zariadenia typu City Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že 

spoločnosť je vlastníkom reklamného zariadenia a doterajším nájomcom. 

 

7/  

 

Uznesenie č.        /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje : 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 6 rokov na časti pozemkov parc.č.KN-C 4955/46, 

zast.pl. o výmere 105 m
2 

 a parc.č.KN-C 4955/47, ostat.pl. o výmere 390 m
2
 v k. ú. Žilina  za cenu 1 

€/ročne a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitná 8215/1 

Žilina, IČO : IČO : 00397563, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. 

č. 138/91 Zb a to z dôvodu, že na prenajatých častiach pozemkov bude žiadateľom (ŽU) 

realizovaný cyklistický chodník spolu s terénnymi schodmi zo zastávky MHD v rámci stavby: 

„Administratívna budova A, administratívna budova B Univerzitného vedeckého parku, technická 

infraštruktúra, Žilina“.  

 

8/  

 

Uznesenie č.        /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje  : 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na časť 

pozemku parc.č.KN-C 6781/1, ostat.pl. o výmere  20 m
2
 v k. ú. Žilina za cenu 1 €/ročne, a to 3/5 

väčšinou všetkých poslancov s OZ Kompostujme, so sídlom Fándlyho 2166/17 Žilina, IČO : 



42 390 656, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. a to 

z dôvodu vytvorenia chýbajúcej infraštruktúry pre separáciu významnej zložky odpadu pre 

obyvateľov danej lokality (kompostoviska BRO pre obyvateľov okolitých domov) spoločne 

s naplnením cieľov projektu Komunitné kompostovanie bez finančnej spoluúčasti mesta.   

 

9/  

 

Uznesenie č.        /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje :  

 

Prebytočnosť nižšie uvedeného nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Žilina, zastavaných 

existujúcimi garážami a ich odpredaj ďalej uvedeným vlastníkom garáží v k. ú. Žilina za 

jednotkovú cenu 53 €/m
2
, stanovenú metodickou pomôckou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ, 

pričom Mesto Žilina predáva tieto pozemky v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm.b/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve kupujúceho : 

 

 

 

Vlastníctvo pozemku Mesta 
Údaje o vlastníkovi 

stavby 
Stavba garáže 

Umiestne
nie stavby 

i/e Prevod 

Po
r.    
č. 

L V Parcela 
Vý
me
ra 
na 
LV 

Kultú
ra 

Podie
l vl. 

poze
mku 

Meno a 
priezvisko 
vlastníka 

garáže 

Adresa 

Podi
el vl. 

Stavba 
LV 

Garáž 
s.č. 

Lokalita 
intra
vilán 

Prevádza
ný 

KN-C KN-C 
stav
by 

Ulica 
extr
avilá

n 

podiel 
pozemku 

1 1100 4451/3 19 
zast.
pl. 

1/1 

Ing. Skýva 
Ladislav a 

Marie 
Skývová r. 
Kašpárko

vá 

Gabajov
a 

2614/9, 
Žilina 

1/1 9862 4917 
Komensk

ého 
i 1/1 

2 1100 6708 17 
zast.
pl. 

1/1 
MUDr. 

Masaryk 
Štefan 

Veľká 
Okružná 
2134/74, 

Žilina 

1/1 9907 4158 
Veľká 

Okružná 
i 1/1 

3 1100 6549 20 
zast.
pl. 

1/1 
Ing. 

Česnek 
Ján 

Brečtano
va 

2355/1, 
831 01 

Bratislav
a - Nové 
Mesto 

1/1 4720 5503 Kraskova i 1/1 

4 1100 2013/2 20 
zast.
pl. 

1/1 
Hruška 
Milan 

Borová, 
3205/31, 

Žilina 
1/1 9928 4302 

Sad na 
Studničk

ách 
i 1/1 



5 0 3035/8 50 
zast.
pl. 

1/1 

Ing. 
Šimašek 
Miroslav 

a Ing. 
Slávka 

Šimašeko
vá r. 

Čandíkov
á 

Nám. Ľ. 
Fullu 

1666/19, 
Žilina 

1/1 6807 5838 Rosinky i 1/1 

Pozn. Právny vzťah k parcele KN-C 3035/8 je evidovaný na LV 8912 - parcela registra E č. 2718/202, vlastník 
Mesto Martin, podľa  Geometrického plánu č. 186/2014 zo dňa 29.10.2014. 

 

 

10/ 

 

Uznesenie č.        /2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje  : 

 

a/  

 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 6783, zast.pl.a nádvoria o výmere 

1305 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor 

pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Predmestská, súp. č. 1711 v Žiline, zapísanom na LV č. 

5089, kat. úz. Žilina, a to: Mária Podhorová, rod. Bobáňová, trvale bytom Predmestská 1711/48, 

010 01 Žilina – podiel 80/7190 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 €/m
2
 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. 

 

b/  

 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7854, zast.pl.a nádvoria o výmere 

961 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor 

pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Minčolská, súp. č. 1782 v Žiline, zapísanom na LV č. 5534, 

kat. úz. Žilina, a to: Adriana Tarabová, rod. Pecková, trvale bytom V. Šípoša 4459/12, 036 01 

Žilina – podiel 63/5592, Mgr. Jana Černická, rod. Novosádová a Ing. Slavomír Černický, trvale 

bytom Minčolská 1782 /2,  010 08 Žilina  - podiel 75/5592, Katarína Valová, rod. Hanusková a Ing. 

Jozef Valo, trvale bytom Minčolská 1782 /2,  010 08 Žilina  - podiel 75/5592, Ing. Jana Bláhová, 

rod. Chachulová, trvale bytom Minčolská 1782 /2,  010 08 Žilina  - podiel 90/5592, Jana 

Valčuhová, rod. Pajtinová a Branislav Valčuha,  trvale bytom Minčolská 1782 /1,  010 08 Žilina  - 

podiel 62/5592, Jozef Nový, trvale bytom Minčolská 1782 /1,  010 08 Žilina  - podiel 41/5592, Ing. 

Viliam Híreš, trvale bytom Minčolská 1782 /1,  010 08 Žilina  - podiel 63/5592, Marián Hutyra, 

trvale bytom Komenského  2195/43, 010 01 Žilina – podiel 41/5592, Ing. Peter Buš, Višňové 730, 

01323 Višňové – podiel 63/5592, Ing. Emil Cáder, trvale bytom P. O .Hviezdoslava 577/22, 013 03 



Varín – podiel 41/5592, Ing. Peter Čuka, trvale bytom Saratovská 2926/19, 934 05 Levice – podiel 

81/5592 v ½ a Lucia Kremlová, rod. Kremlová, trvale bytom B. S. Timravy  948/6, 010 08 Žilina – 

podiel 81/5592 v 1/2 , Janka Antošová, rod. Kurucarová, trvale bytom Minčolská 1782 /1,  010 08 

Žilina  - podiel 63/5592, Ing. Tomáš Slanička, trvale bytom Minčolská 1782 /1,  010 08 Žilina  - 

podiel 81/5592, Lenka Vnenčáková, rod. Bátoryová, trvale bytom  Minčolská 1782 /1,  010 08 

Žilina  - podiel 81/5592, Martin Meško a Veronika Mešková, rod. Košinárová, trvale bytom 

Minčolská 1782 /1,  010 08 Žilina  - podiel 63/5592, Anton Černák   a Anna Černáková, rod. 

Hudecová, trvale bytom Minčolská 1782 /1,  010 08 Žilina - podiel 41/5592 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 €/m
2
 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. 

 

c/  

 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/10, zast.pl. o výmere 767 m
2
, 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym 

odborom pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho 

podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkovi bytového domu na ul. Petzvalova, súp. č. 3376 

v Žiline, zapísanom na LV č. 1607, kat. úz. Závodie, a to: Miroslav Paprčiak, trvale bytom 

Petzvalova 3376/49, 010 15 Žilina – podiel 1/64 v 1/2 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 €/m
2
 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. 

 

d/  

 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 6300/2, zast.pl. o výmere 464 m
2
, 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym 

odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9775 a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho 

podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Gabajova, súp. č. 2595 

v Žiline, zapísanom na LV č. 5176, kat. úz. Žilina, a to: Zita Mestická, rod. Závodská, trvale bytom 

Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina – podiel 68/4049, Soňa Vinková, rod. Oláhová, trvale bytom 

Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Ing. Slavomír Fecman, trvale bytom Gabajova 

2595/30, 010 01 Žilina – podiel 65/4049, Emília Gregorová, rod. Ochmanová, trvale bytom 

Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 56/4049, Roman Gašpierik, trvale bytom Gabajova 

2595/28, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Peter Gašpierik, trvale bytom Gabajova 2595/28, 010 01 

Žilina – podiel 55/4049, Mgr. Marta Kufelová, rod. Kufelová, trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 

01 Žilina – podiel 44/4049, Ing. Ľubomír Ryant, trvale bytom Sad na Studničkách 1031/7, 010 01 

Žilina – podiel 55/4049, Ing. Milan Rufus, trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina – podiel 

55/4049, MUDr. Ján Paučin, trvale bytom Brodno 92, 010 14 Žilina – podiel 65/4049, Mgr. Janka 

Medovarská, rod. Navláčilová, trvale bytom Janka Silana 1868/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, 

Ivan Šugár, trvale bytom Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina a manželka Ľudmila Šugárová, rod. 

Zentálová, trvale bytom Hečkova 2534/26, 010 01 Žilina – podiel 24/4049 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 €/m
2
 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. 

 



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 :  2,5,6,7,8.     

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm.c)   zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí) :  

 

 

Bod 2/ Osobitný zreteľ je v tom, že vlastník stavby nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste 

vlastníctva a pre pridelenie súpisného čísla potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod 

garážou.  

 

Bod 5/ Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom uvedeného predajného stánku.  

 

Bod 6/ Osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť je vlastníkom reklamného zariadenia 

a doterajším nájomcom. 

  

Bod 7/ Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na prenajatých častiach pozemkov bude žiadateľom (ŽU) 

realizovaný cyklistický chodník spolu s terénnymi schodmi zo zastávky MHD v rámci stavby: 

„Administratívna budova A, administratívna budova B Univerzitného vedeckého parku, technická 

infraštruktúra, Žilina“.  

 

 

Bod 8/ Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa vytvorí chýbajúca infraštruktúra pre separáciu 

významnej zložky odpadu pre obyvateľov danej lokality (kompostoviska BRO pre obyvateľov 

okolitých domov)  spoločne s naplnením cieľov projektu Komunitné kompostovanie bez finančnej 

spoluúčasti mesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



MATERIÁL   -  kúpa,  odpredaj,  prenájom    

 

1/  

 

Stavomontáže Žilina, a. s., so sídlom Bytčica 2  Žilina, IČO : 31 643 841, navrhli Mestu Žilina 

kúpu pozemku parc.č.KN-C 1290/32, zast.pl. o výmere 125 m
2
, ktorý je zapísaný v prospech 

uvedenej spoločnosti na LV č. 288  pre k. ú. Žilina za cenu 1,- €. Ide o pozemok schodisko medzi 

ul. Hurbanovou a ul. A. Kmeťa. Týmto dôjde k čiastočnému vysporiadaniu pozemkov pod 

miestnou komunikáciou v správe mesta.  

 

Komisia finančná kúpu pozemku odporúča.  

Komisia územného plánovania a výstavby kúpu  pozemku odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb sa k tomuto bodu nevyjadrovala.  

Komisia životného prostredia kúpu pozemku odporúča.  

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu kúpu  pozemku.  

 

2/  

 

a/  

 

Ing. Milan Chúpek PhD, bytom Klimovské 1325/21 Žilina-Trnové, požiadal o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na pozemok parc.č.KN-C 2893/135, zast.pl. o výmere 14 m
2 

 v zmysle 

geometrického plánu 41/2014. Uvedený pozemok bol odčlenený od  pozemku parc.č.KN-E 2633/2, 

ktorý je zapísaný pre Mesto Žilina na LV č. 8912.  

Ide o časť pozemku pod existujúcou stavbou garáže, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva pre 

žiadateľa. Žiadateľ si vybavuje doklady k súpisnému číslu a  následnému zápisu garáže na LV, 

pričom potrebuje preukázať aj právny vzťah k pozemku pod garážou. Až následne, keď bude stavba 

zapísaná na liste vlastníctva, bude odsúhlasený odpredaj pozemku.  

Predmetná garáž žiadateľa  pozostáva v zmysle citovaného GP 41/2014 aj z druhej časti pozemku 

a to parc.č.KN-C 6082/74, zast.pl. o výmere 5 m
2 

 pre k. ú. Žilina, ktorý je zapísaný na LV č. 8554 

(Železnice SR a fyzické osoby).  

Prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

b/  

 

Ing. Eduard Gabriš, bytom Predmestská 1711/44 Žilina,  požiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy 

na  pozemok  parc.č.KN-C 6754, zast.pl. o výmere 20 m
2
 v k. ú. Žilina, ul. Veľká Okružná. Ide 

o pozemok pod existujúcou stavbou garáže, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva pre žiadateľa. 

Žiadateľ si vybavuje doklady k súpisnému číslu a následnému zápisu garáže na LV, pričom 

potrebuje preukázať aj právny vzťah k pozemku pod garážou. Až následne, keď bude stavba 

zapísaná na liste vlastníctva, bude odsúhlasený odpredaj pozemku.  

Prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Komisia finančná uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča.  

Komisia územného plánovania a výstavby uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb sa k tomuto bodu nevyjadrovala.  

Komisia životného prostredia uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča.    

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvorenie nájomných zmlúv.  



-2- 

3/  

 

Za účelom, vybudovania a prevádzkovania komplexného mestského športového areálu „Areál 

žilinského športu“ na Pravom brehu Váhu v k. ú. Budatín, požiadalo Mesto Žilina  

Vodohospodársku výstavbu, š.p. so sídlom P.0.Box 45, Karloveská 2 Bratislava, IČO : 00 156 752 

o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú 25 rokov,  a to odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy za symbolické nájomné 1 €/ročne.  Prípadnú údržbu pozemkov bude zabezpečovať mesto 

ako dlhodobý nájomca, pričom tiež bude formálne platiteľom dane z nehnuteľností.  Ide 

o nasledovné pozemky v k. ú. Budatín, zapísané na LV č. 415 pre prenajímateľa t. j. 

Vodohospodársku výstavbu š. p. Bratislava :   

 

parc.č.KN-C 951/28, ostat.pl. o výmere 21890 m
2 

 

parc.č.KN-C 951/50, zast.pl.  o výmere    250 m
2 
 

parc.č.KN-C 951/51, ostat.pl. o výmere   1828 m
2
 

parc.č.KN-C 951/69, ostat.pl. o výmere 20530 m
2
 

parc.č.KN-C 951/72, ostat.pl. o výmere   1246 m
2
 

parc.č.KN-C 951/94, ostat.pl. o výmere     505 m
2 

 

parc.č.KN-C 951/95, ostat.pl. o výmere   1239 m
2
 

parc.č.KN-C 951/96, ostat.pl. o výmere     627 m
2
 

parc.č.KN-C 951/97, ostat.pl. o výmere     194 m
2 

Celková prenajímaná výmera predstavuje 48309 m
2 

 
 

 

Ide o veľmi výhodnú ponuku zo strany štátu, pričom predmetom nájmu za symbolickú sumu je 

lukratívny pozemok na brehu Váhu. Vzhľadom na to, že nájom ešte následne odsúhlasuje 

zriaďovateľ VVB, š.p. (teda Ministerstvo životného prostredia SR), ide o časovo náročnejší proces, 

ktorý si vyžaduje začať s prípravou v dostatočnom časovom predstihu.  

Prenajímateľ v nájomnej zmluve udeľuje súhlas s prenechaním do podnájmu nasledovných častí 

predmetu nájmu :  

 

parc.č.KN-C 951/69, ostat.pl. o výmere 20530 m
2
 v prospech podnájomcu Regionálne občianske 

združenie „Zvierací domov SOS“, Juraja Závodského 164 Žilina a to za obdobných podmienok, ako 

boli dané zmluvou o nájme pozemku č. 1120-378-2008/Budatín    a  

 

parc.č.KN-C 951/50,  zast.pl. o výmere 250 m
2
 a parc.č.KN-C 951/51, ostat.pl. o výmere 1828 m

2 
, 

parc.č.KN-C 839/3, ostat.pl. o výmere 279 m
2
 v prospech Žilinského klubu vodákov a to za 

obdobných podmienok ako boli dané zmluvou č. 2010/1200/1687.  

 

Nedôjde teda k ukončeniu existencie vodákov a útulku v danej lokalite. Cieľom mesta je, aby 

vzhľadom na investičný projekt malo dané územie jedného efektívneho správcu (mesto), ktorý bude 

zastrešovať ďalšie prípadné podnájmy. Nebolo by efektívne, keby rôzne subjekty v tomto území 

mali povolenia na užívanie od rôznych subjektov.  

 

Komisia finančná k uzatvoreniu nájomnej zmluvy neprijala uznesenie (rovnosť hlasov).  

Komisia územného plánovania a výstavby uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia životného prostredia uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.   

 

Poslanci za príslušný volebný obvod č. 8 Ing. Ján Pažický a Mgr. Talafová  k uzatvoreniu NZ 

nemajú výhrady.   
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Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvorenie nájomnej zmluvy.  

 

4/  

 

Za účelom vybudovania miestnej komunikácie v k. ú. Mojšova Lúčka sme požiadali  uznesením 

119/2014 MZ zo dňa 22.09.2014, ktoré bolo odsúhlasené Vodohospodársku výstavbu, š. p., so 

sídlom P.O.Box 45, Karloveská 2 Bratislava, IČO : 00 156 752 o odkúpenie pozemkov zapísaných 

na LV č. 421   pre k. ú. Mojošvá Lúčka nasledovne :  

parc.č.KN-C 610/24, t.tr.p. o výmere 2300 m
2 

parc.č.KN-C 610/25, t.tr.p. o výmere 340 m
2
 

parc.č.KN-C 610/185, ostat.pl. o výmere 611 m
2 

 

Nakoľko odkúpenie citovaných pozemkov za 1 €  v zmysle prijatého uznesenia MZ zo dňa 

22.09.2014 nebolo odsúhlasené na Ministerstve životného prostredia, požiadali sme 

Vodohospodársku výstavbu š. p. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 30 rokov za cenu 1 

€/ročne odo dňa účinnosti zmluvy na citované nehnuteľnosti, zapísané na LV 421 pre k. ú. Mojšova 

Lúčka.  Tieto pozemky tak vytvárajú možnosť pre dobudovanie miestnych komunikácií v Mojšovej 

Lúčke v budúcnosti pri rozširovaní zástavby.  

 

Komisia finančná uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia územného plánovania a výstavby uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia životného prostredia uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.   

 

Poslanec za príslušný volebný obvod č. 6 – Mgr. Trnovec súhlasí s uzatvorením NZ.  

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvorenie nájomnej zmluvy.  

 

5/    

 

Odbor právny a majetkový prekladá mestskej rade  na odsúhlasenie uzatvorenie nájomných zmlúv 

na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na časti pozemkov pod  existujúcimi 

predajnými stánkami v počte 12 kusov z dôvodu vykonanej  novelizácie Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Žilina a v súlade s Uznesením č. 146/2011 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo 

dňa 21.11.2011. Ide o obsahovo rovnaké zmluvy za rovnakých podmienok (dlhodobo existujúce 

a legálne stánky), len s aktualizáciou na nové legislatívne pomery. Nájomné zmluvy sú 

vypovedateľné v uvedenej výpovednej lehote aj bez uvedenia dôvodu.   

 

Oddelenie achitektúry mesta a územného plánu vypracovalo pasport predajných stánkov v r. 

2012 a uvedené stánky sú v súlade s týmto pasportom.  

Prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Komisia finančná uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča.  

Komisia územného plánovania a výstavby uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb sa k tomuto bodu nevyjadrovala.   

Komisia životného prostredia uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča.   
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Poslanci  za príslušný volebný obvod č. 2 Ing. arch. Maňák a p. Kolenčiak súhlasia 

s uzatvorením NZ v bode 5d/.  

 

Poslanec za príslušný volebný obvod č. 6  Mgr. Trnovec súhlasí s uzatvorením NZ v bode 5k/.  

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvorenie nájomných zmlúv.  

  

6/   

 

Odbor právny a majetkový prekladá mestskej rade  na odsúhlasenie uzatvorenie nájomných zmlúv 

na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na časti pozemkov pod existujúcimi 

reklamným zariadením typu City Light v počte  5 kusov z dôvodu vykonanej  novelizácie Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Žilina, pričom cena je určená v súlade s VZN č. 7/2013. Ide 

o obsahovo rovnaké zmluvy za rovnakých podmienok, len s aktualizáciou na nové legislatívne 

pomery. Nájomné zmluvy sú vypovedateľné v uvedenej výpovednej lehote aj bez uvedenia dôvodu.   

 

Oddelenie architektúry mesta a územného plánu súhlasí s umiestnením reklamných zariadení 

typu City Light a ich lokalizáciou v území.  

Prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Komisia finančná uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča.  

Komisia územného plánovania a výstavby uzatvorenie nájomných zmlúv odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb sa k tomuto bodu nevyjadrovala.   

Komisia životného prostredia uzatvorenie nájomných zmlúv  odporúča a odporúča vypracovať 

pasportizáciu reklamných zariadení typu City Light a zvážiť ich hustotu a umiestnenie.    

  

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvorenie nájomných zmlúv.  

 

7/  

 

Žilinská univerzita v Žiline, so sídlom Univerzitná 8215/1 Žilina, IČO :   00397563, požiadala  

o nájom častí  pozemkov v k. ú. Žilina, pri ulici Veľký Diel v časti od vjazdu do areálu Žilinskej 

univerzity z ul. Veľký Diel po križovatku ul. Univerzitná a Veľký Diel. Jedná sa o časti pozemkov 

vo vlastníctve Mesta Žilina, na ktoré je vydané stavebné povolenie na cyklistický chodník, ktorý 

bude v rámci projektu budovať ŽU (a tým je odôvodnená aj výška nájomného). V projekte zo 

štrukturálnych fondov sú na to vyčlenené finančné prostriedky. Doba nájmu by mala byť min. na 6 

rokov z dôvodu udržateľnosti projektu. Realizácia sa týka časti pozemku 4955/47, ostat.pl. kde sa 

bude realizovať cyklistický chodník v celej dĺžke cca 130m a šírke 3m (390m
2
)  a pozemku 

4955/46, zast.pl.  v dĺžke cca 35m a šírke 3m (105m
2
) spolu s terénnymi schodmi zo zastávky 

MHD. Celková prenajatá výmera predstavuje 495 m
2
 za cenu 1 €/ročne. Uvedený chodník 

nadväzuje na chodníky,  

Ide o stavbu : :“Administratívna budova 1, administratívna budova B Univerzitného vedeckého 

parku, technická infraštruktúra Žilina“,  na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.   

Prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Oddelenie architektúry mesta a územného plánu s prenájmom častí pozemkov súhlasí. 

 

Komisia finančná uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  
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Komisia územného plánovania a výstavby uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia životného prostredia uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.   

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvorenie nájomnej zmluvy.  

 

8/  

 

OZ Kompostujme, so sídlom Fándlyho 2166/17, IČO: 42 390 656, požiadali o prenájom  časti 

pozemku parc.č.KN-C 6781/1, ostat. pl. o výmere 20 m
2 

 v k. ú. Žilina  na dobu neurčitú s 3-

mesačnou výpovednou lehotou za cenu 1 €/ročne pre realizáciu projektu Komunitné kompostovanie 

Predmestská ulica. Žiadaná časť pozemku sa nachádza na trávnatej ploche pri centrálnom zbernom 

mieste pre separovaný odpad. Na prenajatej časti pozemku plánuje občianske združenie 

prevádzkovať komunitný kompostér, ktorý vytvorí chýbajúcu infraštruktúru pre separáciu 

biologicky rozložiteľného odpadu pre obyvateľov Predmestskej ulice. Nebudú sa na pozemku 

vykonávať žiadne komerčné aktivity, ani sa na nej neuskutočnia žiadne trvalé stavebné úpravy, 

ktoré by prenajatý pozemok  akokoľvek znehodnotili. Zbierať, separovať a kompostovať sa bude 

výlučne biologický odpad rastlinného pôvodu. V prípade potreby sa budú vykonávať nevyhnutné 

zásahy – najmä úpravy materiálu na menšie časti, premiešavanie a prekopávanie, čím sa zabezpečí 

aj urýchlenie rozkladu. Prístup bude zabezpečený visiacimi zámkami na otvárateľných častiach 

kompostéru. Prístup k odomknutiu budú mať len vybrané zapojené domácnosti. Na všetkých 

stranách kompostéru (aj na dne) bude z vnútornej strany pripevnené pletivo s medzerami (okami) 

nie väčšími ako 1,5 cm, či už proti unikaniu rozkladajúceho sa materiálu alebo proti vniknutiu 

rôznych hlodavcov a podobných živočíchov.  

OZ plánuje vytvoriť pomocou projektu Komunitné kompostovanie potrebnú a momentálne 

chýbajúcu infraštruktúru a má za ciel zvýšiť povedomie obyvateľov o kompostovaní, ochrane 

životného prostredia a vytvoriť potrebné podmienky pre realizáciu toho cieľa na komunálnej úrovne 

a tým motivovať obyvateľov danej mestskej časti k účasti na projekte.  

Prílohu tohto materiálu tvorí aj návrh nájomnej zmluvy a samotný projekt.  

Prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Odbor životného prostredia s prenájmom časti pozemku súhlasí. Podľa jeho vyjadrenia OŽP 

tento projekt podporuje a súhlasí s ním, pričom bol od začiatku s odborom komunikovaný. 

Na základe ustanovenia § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch sa súhlas 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva nevyžaduje na prevádzkovanie zariadenia, 

ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton. Posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie (EIA) sa vykonáva, ak ročná produkcia kompostu presiahne 5000 ton.  

 

Komisia finančná uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia územného plánovania a výstavby uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb sa k tomuto bodu nevyjadrovala.   

Komisia životného prostredia uzatvorenie nájomnej zmluvy odporúča.   

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvorenie nájomnej zmluvy.  
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9/ 

 

Spoločnosť GEO-NET s.r.o. predložila na schválenie odpredaj pozemkov pod stavbami garáží – pri 

bodoch 1-4 boli na uvedené pozemky uzatvorené nájomné zmluvy z dôvodu ich vysporiadania 

a zapísania stavby  na list vlastníctva.  

Pri bode 5/ vlastník garáže (LV č. 6807)  si dal na svoje náklady vyhotoviť geometrický plán 

z dôvodu jej odčlenenia od pôvodnej parc.č.KN-E 2718/202 zapísanej pre Mesto Žilina na LV č. 

8912  

 

1. Vlastník stavby garáže so s.č. 4917 -  Ing. Skýva Ladislav a Marie Skývová, obaja bytom 

Gabajova 2614/9, Žilina,  zapísanej na LV 9862,  požiadali o kúpu pozemku pod stavbu garáže  

na Ul.Komenského,  parcely KN-C č. 4451/3, zapísanej na LV 1100, ktorej vlastníkom je Mesto 

Žilina. Žiadosť je zo dňa 5.12.2014.  Žiadateľ si vysporiadal zápis stavby na LV.  

 

2. Vlastník stavby garáže so s.č. 4158 - MUDr. Masaryk Štefan,  Veľká Okružná 2134/7, Žilina,  

zapísanej na LV 9907,  požiadal o kúpu pozemku pod stavbu garáže  v lokalite Veľká Okružná,  

parcely KN-C č. 6708, zapísanej na LV 1100, ktorej vlastníkom je Mesto Žilina.  

      Žiadosť je zo dňa 21.11.2014. Žiadateľ si vysporiadal zápis stavby na LV.  

 

3. Vlastník stavby garáže so s.č. 6549 – Ing. Česnek Ján, Brečtanova 2355/1, Bratislava – Nové 

Mesto,  zapísanej na LV 4720,  požiadal o kúpu pozemku pod stavbu garáže  v lokalite Ul. 

Kraskova,  parcely KN-C č. 6549, zapísanej na LV 1100, ktorej vlastníkom je Mesto Žilina. 

Žiadateľ si vysporiadal zápis stavby na LV.  

 

4. Vlastník stavby garáže so s.č. 4302 –  Hruška Milan, Borová 3205/31, zapísanej na LV 9928,  

požiadal prostredníctvom svojho právneho zástupcu o kúpu pozemku pod stavbu garáže  

v lokalite Sad na Studničkách,  parcely KN-C č. 2013/2, zapísanej na LV 1100, ktorej 

vlastníkom je Mesto Žilina. Žiadosť je zo dňa 9.12.2014. Žiadateľ si vysporiadal zápis stavby 

na LV.  

 

5. Vlastník stavby garáže so s.č. 5838 -  Ing. Šimašek Miroslav a Ing. Slávka Šimašeková r. 

Čandíková, obaja bytom Nám. Ľ. Fullu 1666/19, Žilina,  zapísanej na LV 6807,  požiadali 

o kúpu pozemku pod stavbu garáže v lokalite Rosinky,  postavenej na parcele KN-C č. 3035/8, 

ktorej právny vzťah je zapísaný na LV 8912, ako  časť parcely KN-E č. 2718/202 a jej  

vlastníkom je Mesto Žilina. Žiadosť je zo dňa 29.10.2014, priložený GP na vlastné náklady č. 

186/2014, vyhotoviteľ PLANIKA, Andreja Kmeťa 13, Žilina. 

 

 

Komisia finančná odporúča odpredaj pozemkov.   

Komisia územného plánovania a výstavby odpredaj pozemkov odporúča.  

Komisia dopravy a komunálnych služieb sa k tomuto bodu nevyjadrovala.   

Komisia životného prostredia odpredaj pozemkov odporúča.   

 

Poslanci za príslušný volebný obvod č. 2 Ing. arch. Maňák a p. Kolenčiak súhlasia s odpredajom  

v bode (1).  

Poslanec za príslušný volebný obvod č. 6 Mgr. Trnovec súhlasí s odpredajom v bode (5). 

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj pozemkov.  
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10/  

 

Tento materiál sa predkladá Mestskej rade 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 
2
. 

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 €/m
2
.  

 

 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 €/m
2
.  

 

Komisia finančná odporúča odpredaj príslušných podielov na pozemkoch pod bytovými domami.    

Komisia územného plánovania a výstavby odporúča odpredaj príslušných podielov na pozemkoch 

pod bytovými domami.   

Komisia dopravy a komunálnych služieb sa k tomuto bodu nevyjadrovala.   

Komisia životného prostredia odporúča odpredaj príslušných podielov na pozemkoch pod 

bytovými domami.    

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj príslušných podielov na pozemkoch 

pod bytovými domami.   

 

                                                 
2
 Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  








































































































