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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu – Športovo – rekreačné plochy Žilina - Chrasť 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Tento materiál bol vypracovaný ako informatívna správa a bude slúžiť ako podklad pre všeo-

becnú diskusiu o využití predmetného územia. Na jej základe budú vypracované požiadavky,  

ktoré sa premietnu do súťažných podmienok pre architektonickú súťaž návrhov. Výsledný 

súťažný návrh bude podkladom pre spracovanie Územného plánu zóny tejto lokality. 

 

 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ: 

 

Komisia životného prostredia: 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline  prerokovať a zobrať na vedomie  predložený materiál. 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb: 

Komisia dopravy a komunálnych služieb odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému za-

stupiteľstvu v Žiline  prerokovať a zobrať na vedomie  predložený materiál. 

 

Komisia územného plánovania a výstavby 

Komisia územného plánovania a výstavby odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému za-

stupiteľstvu v Žiline  prerokovať a zobrať na vedomie  predložený materiál. 
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VLASTNÝ MATERIÁL 

 

Pozemok parcelné čísla KN-C 4940/10 a 4940/5 k.ú. Žilina sa nachádza východne od sídliska 

Solinky mimo zastavaného územia v priamej väzbe na Lesopark Chrasť v západne orientova-

nom svahu, pričom je priamo prístupný z Obvodovej ulice.  

 

V roku 2011 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline číslo 15/2012 dňa 

20.02.2012 schválený Územný plán mesta Žilina, pričom jeho záväzné časti boli vyhlásené 

VZN č. 4/2012; v 01/2013 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 

90/2013 dňa 24.06.2013 schválený Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1, 

ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 9/2013; v roku 2015 boli spracované Územný 

plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 2 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Žiline č. 129/2015 dňa 29.06.2015 a Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 3 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 130/2015 dňa 29.06.2015, ktorých 

záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 14/2015, (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení); 

tieto dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke mesta Žilina. 

    

Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení je pozemok súčasťou navrhovaných rekreačných 

a športových plôch – funkčnej plochy 4∙16∙ŠR/01 a vzťahujú sa naň nasledovné záväzné regu-

latívy: 

 

– základná funkcia: Zmiešaná, športu, rekreácie, s vysokým podielom zelene. Navrhovaný 

prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

– doplnková funkcia: Možnosť zástavby objektmi súvisiacimi so športovo- rekreačnou funk-

ciou 

– prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, súvisiace so športovo-rekreačnou 

činnosťou, športovo-rekreačné funkcie, odpočinkové plochy, dopravné a technické vybave-

nie, parky, verejná zeleň a detské ihriská 

– neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, zariadenia výroby, samostatne stojace 

individuálne garáže vrátane radových hlučné, nehygienické prevádzky, prevádzky náročné 

na dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako základné doplnkové a prípustné 

funkcie 

– typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, modernizácie, nadstavby, dostavby, prí-

stavby dopravná a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného sys-

tému ekologickej stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 8 – Všivák – svah 

za Solinkami - Chrasť 

– min. index ozelenenia: 0,75 

– typ zástavby: Podľa následného územného plánu zóny (ÚPN-Z) 

– Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti pod-

mieniť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 
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Navrhované rozvojové športovorekreačné územie Chrasť, súčasťou ktorého je aj vymedzený 

pozemok, je rozsiahle svažité územie bez založenej štruktúry zástavby a obsluhy územia. Pre-

to je potrebné v podrobnejšej mierke na požadovanej urbanisticko-architektonickej úrovni 

bližšie špecifikovať – konkretizovať nielen vlastnú organizáciu zástavby v území v zmysle 

citovaných záväzných regulatívov, platných právnych predpisov a STN noriem ale aj jeho 

polohu v rámci širších väzieb vzhľadom na jestvujúcu a plánovanú zástavbu, dopravnú kostru 

(komunikácie automobilové, pešie, resp. cyklistické), siete technickej infraštruktúry a pod. 

Z dôvodu nutnosti komplexného riešenia rozvojových športovo-rekreačných plôch Chrasť je v 

záväznej časti ÚPN-M Žilina stanovená požiadavka pre územie, súčasťou ktorého je aj poze-

mok parcelné čísla KN-C 4940/10 a 4940/5 k.ú. Žilina, obstarať a schváliť územný plán zóny 

(viď. kapitola 2.18.12 – Určenie, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územný 

plán zóny). 

 

V ÚPN-M Žilina navrhovaná športovo-rekreačná plocha priamo nadväzuje na západnú hrani-

cu Lesoparku Chrasť s jeho rekreačnou a ekostabilizačnou funkciou biocentra miestneho vý-

znamu Mbc 21, pričom tvorí prechodovú zónu medzi intenzívne zastavaným územím byto-

vými domami (sídlisko Solinky) a vlastným Lesoparkom.   
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Myšlienka športovorekreačného využitia vyššie vymedzeného územia má dlhodobý charakter, 

keď už v Smernom územnom pláne Žiliny (Krajský projektový ústav pre výstavbu miest a 

dedín v Žiline, 08/1966, Ing. arch. Stuchl) je tu uvažované s verejnou zeleňou s obvodovým 

športovým centrom vrátane kúpaliska.  

 

V nastolenej koncepcii pokračoval aj Územný plán sídelného útvaru Žilina (Stavoprojekt Žili-

na, 06/1980), schválený uznesením Vlády SSR č. 352/78 zo dňa 29.11.1978 a následne dopra-

covaný v júni 1980. Tento uvažuje s lesoparkom Chrasť ako s Areálom zdravia, ktorý „... má 
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byť ústredným rekreačným areálom mesta....“, v ktorom „...majú byť nielen prechádzkové 

chodníky ale aj bežecké trate s prekážkami, čistinky s ihriskami....“. Západné svahy pod areá-

lom zdravia boli rezervované pre univerzálny Park kultúry a oddychu s prechodom do plôch 

pre šport s veľkým podielom zelene.  

 

Pre územie bola v roku 1992 spracovaná urbanistická štúdia Areál voľného času – Žilina 

(INEXART, s.r.o. Bratislava, Ing. arch. Peter Brtko, Ing. arch. Štefan Minárik, 1992), ktorá 

komplexne riešila celé vymedzené územie areálu, a to: vstupné priestory areálu vrátane vstup-

ného spoločenského objektu, športovú halu, amfiteáter, vonkajšie športové plochy – ihriská, 

tribúnu, plochy pre modelárov, ihriská pre deti a mládež, plavecko – rekreačný areál, šport-

hotel s 200 lôžkami a konferenčnou sálou, hospodársky dvor areálu, obchodné vybavenie, 

oddychová zóna, plochy na zimné športy a lesopark.  

Plavecko – rekreačný areál mal byť zásobený vodou z geotermálneho vrtu, ktorý sa z toho 

dôvodu v priestore areálu v tom čase zabezpečoval. Podľa informácií sa však výskyt termálnej 

vody v predpokladanej hĺbke nepotvrdil.   

 

Toto riešené územie bolo zakotvené aj vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/1994 o záväz-

ných častiach územného plánu sídelného útvaru Žilina, spracovaného Stavoprojektom Žilina, 

schváleného uznesením Vlády SSR č. 352/78 zo dňa 29.11.1978 následne dopracovaného v 

júni 1980, keď areál voľného času Solinky-Chrasť je vymedzený: zo severu Oravskou ulicou 

a južným okrajom individuálnej radovej zástavby rodinných domov sídliska Bôrik, z východu 

západné ohraničenie lesného porastu lesoparku Chrasť, z južnej strany plánovaná trasa komu-

nikácie IV. Okružná, zo západu pomyslené predĺženie ulice Čapajevovej-Obvodová ulica, ako 

aj obvodová komunikácia sídliska Solinky. 

 

Toľko v skratke z genézy vývoja športovo-rekreačnej plochy lesoparku Chrasť. Nie je to 

chvíľkový rozmar niektorých „urbanistov“, ale dlhodobo koncipovaná a presadzovaná myš-

lienka pre mesto Žilina dôležitého všešportového areálu. Likvidáciou plôch ústredného areálu 

športu (predaj pozemkov a výstavba OC Carrefour), je jedinou vhodnou plochou (poloha, 

rozloha, dopravná dostupnosť, väzba na lesopark a navrhovaný športový areál Žilinskej uni-

verzity) pre voľno-časové aktivity obyvateľov mesta. 

 

V ÚPN-M Žilina v platnom znení, v kapitole 2.18.3. - Zásady a regulatívy umiestnenia ob-

čianskeho vybavenia územia,  bode 1) podkapitoly Telovýchova a šport sa uvádza: “1) Poža-

duje sa vypracovať koncepciu rozvoja telovýchovy a športu v podmienkach mesta Žilina (tzv. 

športovú politiku mesta), ako nevyhnutný podklad pre detailnejšie rozvíjanie návrhu ÚPN – 

M Žilina v oblasti telovýchovy a športu“. 

 

Preto odporúčame zabezpečiť uvedenú koncepciu rozvoja telovýchovy a športu v podmien-

kach mesta Žilina (tzv. športovú politiku mesta), ktorá zhodnotí jestvujúce plochy a zariadenia 

športu a rekreácie a na základe analýz a porovnania s metodickými materiálmi (napr. Štandar-

dy minimálnej vybavenosti obcí, Zásady a pravidlá územného plánovania...) stanoví požia-

davky na riešenie aj územia Športovo-rekreačného areálu Chrasť.  
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Máme za to, že nadobudnutím pozemku parcelné čísla KN-C 4940/10 a 4940/5 k.ú. Žilina 

získa mesto Žilina významný nástupný priestor do lesoparku Chrasť v smere od sídliska So-

linky, ktorý je v súčasnosti tvorený zastávkou MHD s jej obratiskom a pozemkom areálu bu-

fetu „Zámoček“. V priamej väzbe na obratisko a pozemok „Hrádočku“ vedie v ÚPN-M Žilina 

v platnom znení navrhovaný hlavný peší ťah a vedľajšia cyklistická komunikácia V5 v pokra-

čovaní cyklistickej komunikácie regionálneho významu - rekreačnej cyklotrasy do lesoparku 

Chrasť. 

 

V intenciách ÚPN-M Žilina v platnom znení v súčasnosti Mesto pripravuje rozšírenie leso-

parku o plochy lesa na parcele č. 4947 k.ú. Žilina. 

 

Významná strategická poloha pozemku voči vyššie popísanému Športovo – rekreačnému 

územiu Chrasť a väzbám je umocnená vlastníctvom pozemku parcelné čísla 4744/1, 4744/3, 

4744/7, 4744/8, 4744/9, 4744/10, 4758/4, 7934/22 k.ú. Žilina, areálu bufetu tzv. „Zámoček“.  
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Alternatívne pohľady na navrhovaný Ústredný areál športu (autor Ing. arch. Stuchl), ktorý 

„vďaka“ predaju pozemkov a výstavbe OC Carrefour zostal len pekným obrázkom.  

 
 

 

 

 


