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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Tento materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline v súlade s čl. 13 ods. 

2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Tento materiál sa neprekladá na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva, ani mestskej rady. 

 

Správa obsahuje uznesenia MZ z rokovaní  MZ v slede ako boli prijaté s popisom plnenia pri 

uzneseniach, kde boli urobené úkony pre naplnenie uznesení. 

 

Uznesenia sú vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany vedúcich 

zamestnancov príslušne vecných odborov alebo právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. Pri uzneseniach je popísaný stav priebežného plnenia.  
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Správa o stave plnenia uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26.01.2015 

 

 

Uznesenie č. 31/2015 SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje     

 

1. odkúpenie parc. č. KN-C 1220/195, vodné plochy v k. ú. Brodno o výmere 210 m2 od 

SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdkova 36 Bratislava, pre 

stavbu: „Lávka pre peších a cyklistov – Brodno - Vranie“ za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom vo výške 3,44 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 722,40 € 

Plnenie:  Vklad KZ povolený pod č. V-1079/2016 

 

 
Uznesenie č. 32/2015 - V RIEŠENÍ, v rámci uvedenej stavby sa musel meniť projekt. 

Príslušné výkupy sa budú realizovať v zmysle nového projektu. 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

  

1. odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 34/2013 a to  

parc. č. KN-C 5816/3, zast.pl. o výmere 40 m2 a parc. č. KN-C 3034/3, ostat.pl. 

o výmere 27 m2 každá v ½-ci od p. Danky Štalmaškovej, bytom Bagarova č. 1552/10 

Žilina za cenu 17,53 €/m2, čo predstavuje celkovú finančnú čiastku 587,25 €. 

Odkúpenie nehnuteľností sa realizuje v súlade so stavbou: „Výstavba cyklotrás II. 

etapa trasa V9 Vlčince - Vodné dielo“ 

Plnenie: s vlastníčkou sme v jednaní -  požaduje aby mesto od nej odkúpilo aj 

zbytky pozemkov, ktoré projekt neobsahuje. 

 

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 09.03.2015 

 

Uznesenie č. 63/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast.pl.a 

nádvoria o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 
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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 €/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 

PLNENIE: KZ neuzatvorená – odstúpenie od zmluvy  

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7854, zast.pl.a 

nádvoria o výmere 961 m2, 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 €/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 

PLNENIE: Vklad povolený pod č. V 54/2016 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 1472/10, zast.pl. 

o výmere 767 m2, 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 
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€/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 

PLNENIE: Uzatvorený dodatok č. 1 ku KZ 487/2014 zo dňa 20.10.014, podaná 

na kataster 03.12.2014 – zatiaľ neovkladovaná 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6300/2, zast.pl. 

o výmere 464 m2, 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 €/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 

PLNENIE: Vklad povolený 31.12.2015 V-10071/2015. 

 

 

 

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.04.2015 

 

 

Uznesenie č. 82/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to nebytového priestoru č. 4-301 

nachádzajúceho sa v suteréne obytného domu č. s. 907 v k. ú. Žilina, postaveného na 

pozemku parc. č. KN-C 1989/1 spolu so spoluvlastníckym podielom 372/10845-tín  

a jeho odpredaj všetkým vlastníkom bytového domu č. s. 907 do podielového 

spoluvlastníctva za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 5 800 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku v celkovej výške 300 € (ZP v r. 

2015 a ZP v r. 2012)   
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PLNENIE: Zmluvu pripravuje spoločnosť ŽILBYT s.r.o. Žiadatelia sa nevedia 

spoločne dohodnúť na podpise zmluvy. 

 

Uznesenie č. 83/2015 – V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. bezodplatné nadobudnutie majetku, a to cestnej svetelnej signalizácie na ceste I/18 

Žilina – križovatka Tesco od subjektu: Slovenská republika – Slovenská správa ciest, 

so sídlom Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 33 28 za účelom zabezpečenia 

vykonávania jeho správy a zabezpečenia jeho trvalej prevádzky 

PLNENIE: Zmluva zatiaľ neuzatvorená, SSC boli doručené naše pripomienky 

k návrhu zmluvy, ku ktorým sa ďalej nevyjadrili.  

 

 

Uznesenie č. 87/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 

Žilina, IČO: 36 442 151, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrická 

sieť) dotknuté realizáciou stavby: „Rozšírenie pre zdravotné stredisko Reál FNsP-

Poláková“ vo vyznačenom rozsahu geometrickým plánom č. 44330227-221/2013 v k. 

ú. Žilina  nasledovne:  

 

parc. č. KN-C 5854 v rozsahu dielu „2“ o výmere 33 m2  

parc. č. KN-C 5859/6  v rozsahu dielu „3“ o výmere 24 m2  

parc. č. KN-C 5859/2  v rozsahu dielu „7“ o výmere 24 m2  

parc. č. KN-E 9063 v rozsahu dielu „5“ o výmere 213 m2 

za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške 5 870,68 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena č. 23/2016, podpísaná 

čakáme na úhradu od SSE-D.  

 

 

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.05.2015 

 

Uznesenie č. 94/2015 - V RIEŠENÍ 

Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v 

kontrolovanom subjekte ŽILBYT, s. r. o. Žilina bola ukončená. 

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov vybraných položiek rozpočtu mesta Žilina v 

kontrolovanom subjekte mesto Žilina – Mestský úrad v Žiline – kontrolu vykonáva Mgr. 

Hellová. 
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k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá hlavnému kontrolórovi 

 

1. vykonať kontrolu všetkých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, ktoré môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh, alebo zabezpečenie 

svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 223 Zákonníka práce 

v nadväznosti na § 224 Zákonníka práce, a to nasledovne: 

 

1.1 Dohody o vykonaní práce uzatvorené podľa § 226 Zákonníka práce za obdobie 

roka 2014 

1.2 Dohody o brigádnickej činnosti študentov uzatvorené podľa § 227, 228 

Zákonníka práce za obdobie roka 2014 

1.3 Dohody o pracovnej činnosti uzatvorené podľa § 228a Zákonníka práce za 

obdobie roka 2014 

2. v rámci hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti takto vynaložených finančných 

prostriedkov a sprehľadnenia celkovej analýzy je pri kontrole nevyhnutné sa zamerať 

a vo výstupnom materiáli je potrebné uviesť: 

- meno a priezvisko osoby, s ktorou bola dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru uzatvorená a ktorej boli vyplatené finančné prostriedky 

- vymedzenie pracovnej úlohy – druh práce, výsledok práce 

- pracovný čas, za ktorý má byť práca/výsledok práce vykonaný – ukončený, teda 

rozsah práce 

- výška dohodnutej odmeny 

- kedy bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená 

a podpísaná 

- kto dojednané práce prevzal a kedy 

- kedy boli vyplatené finančné prostriedky  

 

3. v rámci výkonu tejto kontroly riadnym členom kontrolnej skupiny bude poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva v Žiline PaedDr. Ľudmila Chodelková v súlade s § 25 ods. 

4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde podľa tohto ustanovenia 

je poslanec oprávnený sa zúčastňovať na kontrolách 

 

II. schvaľuje 

 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015 

 

III. poveruje  

 

1. hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
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Uznesenie č. 110/2015 - V RIEŠENÍ- ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Združenie Obytný súbor IBV 11 RD Žilina - Budatín Nad záhradkami, so sídlom 

Framborská 253/21, Žilina ako vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 775/458 a 775/465  

v k. ú. Budatín, spočívajúce v práve uložení inžinierskych sietí (plyn, kanalizácia 

splašková, dažďová) ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukcie týchto zariadení vo vyznačenom rozsahu určenom geometrickým 

plánom č.: 47355140-1/2015 v k. ú. Budatín nasledovne:  

parc. č. KN-C 723/148, zast. pl. v rozsahu 38 m2  

parc. č. KN-C 961/1, zast. pl. v rozsahu 386 m2  

parc. č. KN-C 961/2, zast. pl. v rozsahu 759 m2  

za jednorázovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške 5 147,28 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Spracovaná zmluva o budúcej zmluve o VB 173/2016  s tým, že 

zmluva do vydania právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bude uzatvorená 

zmluva o vecnom bremene – zmluva podpísaná, zverejnená. 

2. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

MMK - TRADE s. r. o., so sídlom Bánovská cesta 8779/21, Žilina, IČO: 36 440 892, 

spočívajúce v práve prechodu pešo ako aj prejazdu motorovými osobnými, ako aj 

nákladnými vozidlami cez pozemky vo vlastníctve mesta Žilina v zmysle GP 90/2014 

v k. ú. Žilina a to:  

parc. č. KN-C 7027/144, ostat. pl. o výmere 57 m2  

parc. č. KN-C 7027/145, ostat. pl. o výmere 16 m2  

pre stavbu: “Autoumyvárky a administratívnej budovy Žilina“ vo vlastníctve 

žiadateľa za jednorázovú odplatu v celkovej výške 605,16 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: SPLNENÉ  uzatvorená zmluva o zriadení VB ovkladovaná 1. 2. 2016 

– V – 211/2016 

3. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Mgr. Miroslavu Konrádovú, bytom Bajzova 2415/20, Žilina, spočívajúce v práve 

prechodu pešo, ako aj prejazdu motorovými osobnými, ako aj nákladnými vozidlami 

cez pozemok parc. č. KN-C 1198/3, zast. pl. o výmere 42 m2 v zmysle GP 3/2015 v k. 

ú. Bytčica k stavbe rodinného domu parc. č. KN-C 1195/3 v k. ú. Bytčica za 

jednorázovú odplatu v celkovej výške 355,81 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku vo výške 130 € 

PLNENIE: Uzatvorená zmluva o zriadení VB 342/2015 zo dňa 11.06.2015, 

ovkladovaná pod V-4899/2015. Splnené. 

4. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena VS 

Investment Vlčince s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, IČO: 

45 900 400, ako vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 5344/50, KN-C 7633/6, KN-C 

7633/36 a KN-C 7633/57 v k. ú. Žilina, spočívajúce v práve uloženia nasledovných 

inžinierskych sietí, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukcie týchto zariadení, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel 
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oprávneného z vecného bremena a tretích osôb za účelom ich údržby a opravy 

v zmysle nasledovných GP: 

 

 

GP 44330227-262/2014  v k. ú. Žilina  

 

Kanalizačná prípojka, dažďová, kanalizačná prípojka splašková  

parc. č. KN-C 7631    skutočný záber pozemku  49 m2  

parc. č. KN-C 7632    skutočný záber pozemku  59 m2  

 

Vodovodná prípojka  

parc. č. KN-C 7636    skutočný záber pozemku   23 m2 

parc. č. KN-C 7637/13    skutočný záber pozemku 157 m2 

parc. č. KN-C 7637/15    skutočný záber pozemku  24 m2 

parc. č. KN-C 7637/76           skutočný záber pozemku    8 m2 

parc. č. KN-C 7637/77           skutočný záber pozemku    2 m2 

parc. č. KN-C 7688    skutočný záber pozemku  23 m2  

      skutočný záber pozemku  19 m2 

parc. č. KN-C 7689    skutočný záber pozemku  49 m2 

      skutočný záber pozemku  56 m2 

 

GP 44330227-275/2014 v k. ú. Žilina  

Prípojka teplovodu  

parc. č. KN-C 7636   skutočný záber pozemku   24 m2 

parc. č. KN-C 7637/13    skutočný záber pozemku 141 m2 

parc. č. KN-C 7637/15    skutočný záber pozemku   17 m2 

 

Elektrická prípojka  

parc. č. KN-C 7636    skutočný záber pozemku    15 m2 

 

za jednorázovú odplatu v celkovej čiastke 6 643,61 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: splnené – vklad zmluvy o zriadení VB č. 486/2016 povolený pod č. 

V 146/2016. 

 

 

Uznesenie č. 111/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ- V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6333, zast. pl. 

o výmere 892 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jarná, súp. č. 2605 v Žiline, zapísanom na LV 

č. 5320, kat. úz. Žilina, a to: Perla Minarčíková, rod. Beleščáková, trvale bytom 
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Limbová 3054/2, 010 07 Žilina – podiel 63/3553 v 1/6, Ing. Dušan Beleščák, trvale 

bytom Jedlíkova 3423/7, 010 15 Žilina – podiel 63/3553 v 1/6, Mgr. Danica 

Kozáková, rod. Kozáková, trvale bytom Jozefa Cígera Hronského 2150/6, 010 01 

Žilina – podiel 41/3553, Gabriela Sičová, rod. Dišeková, trvale bytom Lietavská 

Svinná 193, Lietavská Svinná – Babkov – podiel 56/3553 v 1/2, Ľubomír Urban 

a manželka Mgr. Mária Urbanová, rod. Halabicová, obaja trvale bytom Rosina 828 – 

podiel 51/3553, Ing. Zuzana Mravcová, rod. Majerčíková, trvale bytom Jarná 2605/2, 

010 01 Žilina – podiel 57/3553, Danica Hulková, rod. Kostolániová, trvale bytom 

Dobšinského 1598/13, 010 08 Žilina – podiel 63/3553 v 1/2, Jozef Mikula, trvale 

bytom Skalité 1080 – podiel 41/3553, Igor Nižný, trvale bytom Platanová 3229/21, 

010 07 Žilina – podiel 57/3553 v 1/2, Miroslava Nižná, rod. Bieliková, trvale bytom 

Platanová 3229/21, 010 07 Žilina – podiel 57/3553 v 1/2, Ing. Alena Vitkovská, rod. 

Vitkovská, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 41/3553 v 1/2, Mgr. 

Mária Vitkovská, rod. Vitkovská, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

41/3553 v 1/2, Ľuboš Šuták, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

66/3553 v 1/2, Ing. Vladimír Šalaga, trvale bytom Stárkova 1226/28, 010 01 Žilina – 

podiel 66/3553, Dušan Karaba, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

57/3553, MUDr. Jozef Korček, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

63/3553, Ing. Michaela Myšiaková, rod. Galušková, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 

01 Žilina – podiel 41/3553, Mgr. Miroslav Hnilica, trvale bytom Žichlice 43, 

Hromnice, Plzeň – Sever, 330 11, ČR – podiel 75/3553 v 1/2, Vladimír Hnilica, trvale 

bytom Jarná 2605/4, 010 01 Žilina – podiel 75/3553 v 1/2, Anton Kutliak, trvale 

bytom Oravská Polhora 263, 029 47 – podiel 56/3553 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 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 326/2015 zo dňa 22.06.2015, ovkladovaná pod V-

5873/2015. Splnené. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 1472/15, zast. pl. 

o výmere 380 m2, 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 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Dadanova, súp. č. 3387 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 1834, kat. úz. Závodie, a to: Richard Pollák a manželka Katarína Polláková, 

rod. Mendrejová, obaja trvale bytom Dadanova 3387/17, 010 15 Žilina – podiel 

6956/254706, Ing. Tomáš Hlinka, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – 

podiel 6956/254706 v 1/2, Ing. Martina Hlinková, rod. Turovská, trvale bytom 

Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 v 1/2, Anna Kopčová, rod. 

Šugárová, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 

v 4/6, Lucia Kopčová, rod. Kopčová, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina 

– podiel 6956/254706 v 1/6, Juraj Kopča, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 

Žilina – podiel 6956/254706 v 1/6 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 

PLNENIE: Nakoľko uznesenie už stratilo (ročnú) platnosť, so žiadateľmi ktorí 

majú záujem sa uzatvorí nová zmluva 
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zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2015 

 

 

k Informatívnej správe k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 134/2015 - V PLNENÍ– plní sa, skupina kreovaná, súčinnosť poskytnutá, 

zmena v osobe predsedajúceho – uznesenie č. 260/2015. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. skupinu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení: 

Ing. Patrik Groma (NEZA) – predseda 

Mgr. Anton Trnovec (SMER-SD) 

Mgr. Ing. Peter Ničík (NEKA) 

Ing. Martin Kapitulík (SIEŤ-NOVA) 

Ing. Ľuboš Plešinger 

Ing. Ľubomír Bechný 

 

2. zamestnancov Mesta Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline 

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. 

Ing. Karol Krutek 

 

rokovaním o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi mestom Žilina a skupinou 

SIRS. Skupina poslancov predloží poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline 

návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi mestom Žilina a skupinou SIRS 

na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zároveň žiada prednostu mestského úradu, aby 

poverenej skupine poslancov poskytol pri jej práci maximálnu možnú súčinnosť, 

najmä aby jej sprístupnil všetku požadovanú dokumentáciu. 

 

 

Uznesenie č. 144/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie nehnuteľností a to  pozemkov parc. č. KN-C 5541/72, orná pôda o výmere 

908 m2 a parc. č. KN-C 5541/76, orná pôda o výmere 206 m2, zapísaných na LV č. 

5502, kat. úz. Žilina v prospech Slovenská republika - VODOHOSPODÁRSKA 

VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 

Bratislava, IČO: 00 156 752 za cenu 1 € 

PLNENIE: KZ je na pripomienkovom konaní na Vodohospodárskej výstavbe 

a MŽP SR. 
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Uznesenie č. 145/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie nehnuteľnosti a to parc. č. KN-C 1102/3, orná pôda o výmere 2 m2 

v zmysle geometrického plánu č. 37/2015 v k. ú. Bytčica za cenu 1 € od Mgr. 

Dagmary Vnučkovej, trvale bytom: Hatalova 611/34 Žilina-Bytčica v rámci stavby: 

„Žilina, Bytčica Revitalizácia Bytčického potoka“ 

PLNENIE: Pozemok je riešený v rámci GP s iným subjektom so sídlom 

v Bratislave s ktorým zatiaľ nie je uzatvorená dohoda (túto dohodu predpokladá 

návrh zámeny pozemkov so spol. N.B.G., predkladaný na rokovanie MZ 

4.4.2016). 

 

 

 

Uznesenie č. 150/2015 – ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj schválenou 

metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností  a to 

nasledovne:  

 

Por.č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C 

vlastn. 
podiel 
Mesta  
Žilina 

druh 
pozemk

u 
výmera 

obr.č
. 

LV 
vlastní

ka 

vlastník - meno, priezvisko, 
adresa 

vlast
n. 

podie
l 

(prev
ádz. 

podie
l) 

cena 
€/m2 
podľa 

CM 

cena 
€/m2 
podľa 

ZP LV parcela 

1 8912 5829/15 1 / 1 zast.pl. 13 P1 1457 
Chromiak Pavol, Malý diel 

8177/30, Žilina 
1/1 38,00 

 

2 8912 4971/23 1 / 1 zast.pl. 37 P1 4537 
Frnčová Elena r. Adamčíková, 
Cesta k Paľovej Búde 1798/10, 

Žilina 
1/2 38,00 

 

3 8912 4971/23 1 / 1 zast.pl. 37 P1 4537 
Kuvik Juraj r. Kuvik, Cesta k 
Paľovej Búde 1798/10, Žilina 

1/2 38,00 
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4 8912 4971/24 1 / 1 zast.pl. 16 P1 4537 
Frnčová Elena r. Adamčíková, 
Cesta k Paľovej Búde 1798/10, 

Žilina 
1/2 38,00 

 

5 8912 4971/24 1 / 1 zast.pl. 16 P1 4537 
Kuvik Juraj r. Kuvik, Cesta k 
Paľovej Búde 1798/10, Žilina 

1/2 38,00 
 

6 8912 4971/25 1 / 1 zast.pl. 23 P1 821 
Dupkala Jozef, Ing. a Eva 

Dupkalová r. Kekeliova, Ing. 
Gaštanová 3080/14, Žilina 

1/1 38,00 
 

7 8912 4971/26 1 / 1 zast.pl. 43 P1 4830 
Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 

1/1 38,00 
 

8 8912 5829/24 1 / 1 zast.pl. 23 P2 5719 
Kajánková Petra r. Komárková, 

Dukelských hrdinov 887/3, 
Čadca 

1/1 38,00 
 

9 8912 5829/26 1 / 1 zast.pl. 52 P3 1712 
Kočuta Tibor a Petra 

r.Mitringová, Jána Kovalíka 
2294/36, Žilina 

1/1 
 

55,94 

10 8912 5829/27 1 / 1 zast.pl. 3 P3 1712 
Kočuta Tibor a Petra 

r.Mitringová, Jána Kovalíka 
2294/36, Žilina 

1/1 53,00 
 

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj schválenou 

metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností  a to 

nasledovne:  

 

Por.
č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C vlastn
. 

podiel 
Mesta  
Žilina 

druh 
pozemk

u 

výmer
a 

obr.
č. 

LV 
vlastní

ka 

vlastník - meno, priezvisko, 
adresa 

vlastn. 
podiel 

(prevád
z. 

podiel) 

cena 
€/m2 
podľ
a CM 

cena 
€/m2 
podľa 

ZP LV parcela 

1 
110
0 4973/9 1 / 1 orná p. 1 N1 4830 

Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 1/1 38,00   

2 
891
2 4971/32  1 / 1 zast.pl. 50 N1 4830 

Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 1/1 38,00   

3 
891
2 5823/27 1 / 1 zast.pl. 39 N2 2765 

Frajková Alena r.Nováková, 
PharmDr., Juraja Fándlyho 
2195/44, Žilina 1/1 38,00   

4 
110
0 

4886/20
3 1 / 1 zast.pl. 36 N3 3297 

Furmánek Tibor, Ing., Pribinova 
č.11, Žilina 1/1 38,00   

5 
110
0 

4886/10
9 1 / 1 záhrady 38 N3 3297 

Furmánek Tibor, Ing., Pribinova 
č.11, Žilina 1/1 38,00   

6 
110
0 

4886/11
0 1 / 1 záhrady 36 N3 1441 

Gjašík František a Emília r. 
Dubeńová, Pribinova 1936/9, 
Žilina 1/1 38,00   

7 
110
0 

4886/11
1 1 / 1 záhrady 31 N3 1442 

Loduha Ladislav a Elena r. 
Honišková, Pribinova 1935/7, 
Žilina 1/1 38,00   
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8 
110
0 

4886/25
7 1 / 1 zast.pl. 30 N4 1420 

Kuchtová Elena r. 
Jakabovičová, Ing., Bezručova 
28, Nový Jičín, ČR 1/2 38,00   

9 
110
0 

4886/25
7 1 / 1 zast.pl. 30 N4 1420 

Jakabovič Marián, Gabčíkova 
1918/35, Žilina 1/2 38,00   

10 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Schurger František, Mgr., a Eva 
r. Ksandrová MUDr., 
Svätoplukova 3005/19, Žilina 1/2 38,00   

11 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Schurger František, Mgr., 
Svätoplukova 3005/19, Žilina 1/4 38,00   

12 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Eva Schurgerova r. Ksandrová 
MUDr., Svätoplukova 3005/19, 
Žilina 1/4 38,00   

13 
110
0 

4886/25
9 1 / 1 zast.pl. 6 N5 4336 

Lalinský Jozef MUDr.,  
Svätoplukova 3235, Žilina 1/1 38,00   

14 
110
0 5823/29 1 / 1 zast.pl. 12 N6 5003 

Siekel Rastislav Ing. a  Iveta r. 
Kmeťová, Bôrická cesta 
1964/95, Žilina 1/1 38,00   

15 
110
0 5868/7 1 / 1 zast.pl. 7 N7 1136 

Franc Jaroslav a Francová 
Viera r.Veselovská, Tajovského 
28, Žilina 3/4 38,00   

16 
110
0 5868/7 1 / 1 zast.pl. 7 N7 1136 

Francová Viera r.Veselická, 
Tajovského 28, Žilina 1/4 38,00   

17 
110
0 5868/8 1 / 1 zast.pl. 28 N7 3430 

Kulichová Blanka 
r.Horňáčková,nar. 7.1.1952 1/1 38,00   

18 
110
0 5868/9 1 / 1 zast.pl. 17 N7 8307 

Lišková Katarína Ing., 
Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

19 
110
0 5868/9 1 / 1 zast.pl. 17 N7 8307 

Korenčíková Monika r.Lišková 
Ing., Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

20 
110
0 5868/10 1 / 1 zast.pl. 5 N7 8307 

Lišková Katarína Ing., 
Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

21 
110
0 5868/10 1 / 1 zast.pl. 5 N7 8307 

Korenčíková Monika r.Lišková 
Ing., Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

22 
891
2 1248/59 1 / 1 zast.pl. 8 N8 386 

Psica Peter, M.Šinského 
655/16, Žilina 1/2 38,00   

23 
891
2 1248/59 1 / 1 zast.pl. 8 N8 386 

Psica Pavol, Ciglianska cesta 
683/16, Prievidza 1/2 38,00   

24 
891
2 2193/13 1 / 1 záhrady 15 N9 2961 

Uškovitš Richard a Uškovitšová 
Viera r.Bujoková, Hlboká cesta 
1695/26, Žilina 1/1 38,00   

25 
891
2 2193/14 1 / 1 záhrady 4 N9 2961 

Uškovitš Richard a Uškovitšová 
Viera r.Bujoková, Hlboká cesta 
1695/26, Žilina 1/1 38,00   

26 
891
2 3607/2 1 / 1 záhrady 45 N10 1546 

Šikulová Alžbeta r.Šikulová, 
MUDr., Vysokoškolákov 41/13, 
Žilina 1/1 38,00   

27 
891
2 3610/2 1 / 1 záhrady 50 N10 1542 

Špánik Ján a Špániková 
Zdeňka r.Lisková, A. Bernoláka 
2178/70, Žilina 1/1 38,00   

28 
891
2 4304/19 1 / 1 záhr. 85 N11 1987 

Kováč Vincent Ing. a Anna 
Kováčová r. Roháčová, 
Jaseňová 3295/9, Žilina 1/1   39,15 
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29 
891
2 3960/66 1 / 1 ost.pl. 12 N12 5583 

Ročiak Marián a Alena 
r.Auerswaldová, Limbová 
3058/18, Žilina 1/1 38,00   

30 
891
2 3960/67 1 / 1 ost.pl. 6 N12 5583 

Ročiak Marián a Alena 
r.Auerswaldová, Limbová 
3058/18, Žilina 1/1 38,00   

 

 

3. prebytočnosť nižšie uvedeného nehnuteľného majetku – pozemkov zastavaných 

existujúcimi garážami a ich odpredaj ďalej uvedeným vlastníkom garáží za 

jednotkovú cenu 53 €/m2, stanovenú metodickou pomôckou v zmysle uznesenia č. 

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:  

 

or.č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C vlastn
. 

podiel 
Mesta  
Žilina 

druh 
pozemk

u 

výmer
a 

obr.
č. 

LV 
vlastníka 

vlastník - meno, priezvisko, 
adresa 

vlastn. 
podiel 

(prevád
z. 

podiel) 

cena 
€/m2 
podľ
a CM 

cena 
€/m2 
podľa 

ZP LV parcela 

1 8912 4116/21 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7218 
Kolárik Martin a Marta, Ružová 
42, Žilina 1/1 53,00   

2 8912 4116/20 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7249 
Kollár Boris, Gaštanová 
3074/3, Žilina 1/1 53,00   

3 8912 4116/19 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7131 

Stanček Václav RNDr. a Lýdia 
r.Kováčiková, Severná 51, 
Žilina 1/1 53,00   

4 8912 4116/18 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7130 
Klučárová Viera r.Obrtancová, 
Dadanova 385/5 1/1 53,00   

5 8912 4116/17 1 / 1 zast.pl. 18 G1 8123 
Kadnár Ľubomír, Mateja Bela 
3462/78, Žilina 1/1 53,00   

6 8009 2084/13 1 / 2 zast.pl. 17 G2 
6767        

č.s. 215 
Prokeš Miroslav, Gaštanova 
3080/18, Žilina 1/2 53,00   

PLNENIE: Niektoré zmluvy sú vyhotovené, avšak zatiaľ nie sú podpísané kupujúcimi.   

Uzatvorená KZ :  

KZ 437/2015 Ing. Dupkala s manž - vklad povolený pod V-9937/2015  

KZ 436/2015 Tibor Kočuta s manž. –  vklad povolený 8.1.2016 V-9446/2015   

KZ 442/2015 Kollár Boris – vklad povolený pod V 9650/2015  

KZ 444/2015  Kadnár Ľubomír –vklad povolený pod V 9936/015  

KZ 443/2015 Klučárová Viera –vklad povolený 2.2.2016 V-10741/2016 

KZ 439/2015      1/ Frnčová Elena 2/ Kuvik Juraj vklad 12. 2. 2016 V-217/016 

KZ 490/2015      Ladislav Loduha s manž. – vklad 12. 2. 2016 V-215/016 

KZ 441/2015      Petra Kajánková – vklad 12. 2. 016 V-2016/016   

KZ 491/2015      Ján Špánik – vklad povolený č. V-394/2016 

KZ 440/2015      Peter Závodský – vklad povolený č. V-580/2016   

KZ 494/2015      1/ Katarína Lišková   2/ Korenčíková Monika – vklad povolený V-395/2016   

KZ 492/2015      Siekel Jaroslav – vklad povolený V-1171/2016  

KZ 150/2016      Kulichová Blanka – zmluva na vklade na katastri  
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Uznesenie č. 152/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 13 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8056, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1648 m2, 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. 

Borová, súp. č. 3179 v Žiline, zapísanom na LV č. 5769, kat. úz. Žilina, a to: Ing. 

Jozef Kerák a Renáta Keráková, rod. Loncová, obaja trvale bytom Borová 3179/23, 

010 07 Žilina ako manželia BSM – podiel 70/8012 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 

PLNENIE: splnené V 8490/2015 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7972, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1187 m2 a parc. č. KN-C 7973, zast. pl. a nádvoria o výmere 610 

m2, 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. Jaseňová, súp. č. 3220 

v Žiline, zapísanom na LV č. 5260, kat. úz. Žilina, a to: Miroslav Seidl, trvale bytom 

Dobšinského 1599/20, 010 08 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Vladimír Seidl, trvale 

bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Eva Masariková, rod. 

Seidlová, trvale bytom Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Ing. 

Viera Líneková, rod. Borgoiová, trvale bytom Jaseňová 3224/38, 010 07 Žilina – 

podiel 49/8316, Ing. Katarína Šujanová, rod. Žideková, trvale bytom Daniela Dlabača 

902/10, 010 01 Žilina – podiel 49/8316, Ján Balát, trvale bytom Višňové 324, 013 23 

Višňové – podiel 49/8316 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  

PLNENIE: splnené – vklad povolený pod č. V-10482/2015. 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7646, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1293 m2, 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. 

Tulská, súp. č. 1676 v Žiline, zapísanom na LV č. 5278, kat. úz. Žilina, a to: Andrea 

Urbanová, rod. Urbanová, trvale bytom Tulská 1676/19, 010 08 Žilina – podiel 

72/5481, Mária Kačeniarová, rod. Rišová, trvale bytom Bytčianska 357/83, 010 03 

Žilina – podiel 22/5481, Ing. Oľga Vrtiaková, rod. Vrtiaková, trvale bytom Tulská 

1676/19, 010 08 Žilina – podiel 60/548,  Mário Gažúr, trvale bytom Tulská 1676/19, 

010 08 Žilina – podiel 72/5481 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 

s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
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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 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 400/2015 zo dňa 21. 08. 2015- Rozhodnutie o vklade 

zaslané pod V-8489/2015. Splnené. 

 

          z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.09.2015 

 

Uznesenie č. 168/2015 - V RIEŠENÍ, proces odpredaja je v príprave 

k Návrhu na odpredaj pohľadávok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer odpredaja súboru pohľadávok v celkovej sume istiny 721 344,04 € formou 

obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny, pričom 

minimálna výška ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina je stanovená na sumu 

721 344,04 €, 

b) mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

c) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne Mestského úradu v Žiline, 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej 

stránke mesta, 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou, 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny. 

 

 

Uznesenie č. 179/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemku parc. č. KN-C 1169/13, ostat. pl. o výmere 2 m2 v k. ú. Brodno za 

celkovú cenu určenú v znaleckom posudku vo výške 6,88 € od SR – Slovenský 

pozemkový fond, so sídlom Búdková 36, Bratislava, regionálny odbor Žilina, ktorý je 

zapísaný pre vlastníka na LV č. 1995 pre k. ú. Brodno 

PLNENIE: Zmluva je na vklade na katastri.     
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Uznesenie č. 186/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

spoločnosti MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Duklianska 11, 

Prešov, IČO: 36 501 891 zastúpená Ing. Slavomír Kelemen-SK DESIGN Michalovce, 

ako vlastníka nehnuteľností parc. č. KN-C 5445/5 a 5445/6 v k. ú. Žilina, spočívajúce 

v práve výstavby výjazdu a práva prechodu a prejazdu pešo, ako aj osobnými a 

nákladnými motorovými vozidlami cez parc. č. KN-E 9058 vo vyznačenom rozsahu 

10 m2 za jednorázovú odplatu v celkovej výške 167,20 €, ktorá bola zvýšená o 

hodnotu znaleckého posudku vo výške 130 € 

PLNENIE: Uzatvorená zmluva o zriadení VB 24/2016 – toho času na vklade na  

katastri.  
 

 

Uznesenie č. 187/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ, garáže a jeden bytový dom odstránené 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Vyradenie prebytočného majetku mesta a následné odstránenie stavieb v k. ú. Žilina:  

  

- Bytového domu č. s. 506/52 nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 6110 

v k.  ú. Žilina, Bratislavská ul. v nadobúdacej hodnote 15 545,01 €. Zostatková 

hodnota je 0 €.  

 

- Bytového domu č. s. 504/58 nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 6107 

v k. ú. Žilina, Bratislavská ul. v nadobúdacej hodnote 34 465,01 €. Zostatková 

hodnota je      0 €. 

             

- garáže č. s. 6197 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/2 

v obstarávacej cene 373,36 €   

- garáže č. s. 6271 nachádzajúcej sa na pozemku  parc. č. KN-C 3894/5 

v obstarávacej cene 890,31 € 

- garáže č. s. 6272 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/6 v 

obstarávacej cene 890,31 € 

- garáže č. s. 6273 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/7 

v obstarávacej cene 919,02  €  

- garáže č. s. 6274 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/8 

v obstarávacej cene 775,43 € 

- garáže č. s. 6276 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/10 

v obstarávacej cene 775,43 €  



      

 

19 
 

- garáže č. s. 6277 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/11 

v obstarávacej cene 775,43 €  

- garáže č. s. 6278 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/12 

v obstarávacej cene 373,36 €   

- garáže č. s. 6279 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/13 

v obstarávacej cene 373,36 €   

 

Uznesenie č. 191/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 15 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Žilina  a ich odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj 

schválenou metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 

a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností a to 

nasledovne:  

 

P. 

č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 
 

KN-C 
Podiel 

Mesta 

Žilina 

druh 

poze

mku 

Výme

ra 
obr. č. 

LV 

vlast-

níka 

/užív. 

priľ. 

poz/ 

vlastník - meno, 

priezvisko, adresa 

prevá

dz. 

podiel 

cena 

€/m2 

podľa 

CM 

cena 

€/m2 

podľa 

ZP 

 
 

LV parcela 
 

1 1100 4886/204 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2328 

Ing. Mudrík Pavol, 

Dobšinského 7, 

Žilina 
1/2 38,00 

  

2 1100 4886/204 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2328 

Mgr. Mudríková 

Valéria r. Petrová, 

Dobšinského 7 
1/2 38,00 

  

3 1100 4886/205 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2433 

Ing. Pipich Juraj, 

Revolučná 3288/3, 

Žilina 
1/1 38,00 

  

4 1100 4886/206 1/1 
zast.

pl. 
88 1 2935 

Ing. Mancikova 

Gabriela r. 

Kullmanová, 

Bernoláka 43, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

5 1100 4886/208 1/1 
zast.

pl. 
101 1 3706 

Plichta Matúš, 

Mojmírova 3196/1, 

Žilina 
1/1 

 
39,15 

 

6 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Pavol, 

Fraňa Mráza 
1/3 

 
39,15 
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625/20, Žilina 

7 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Michal, 

Fraňa Mráza 

625/20, Žilina 
1/3 

 
39,15 

 

8 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Matej, 

Fraňa Mráza 

625/20, Žilina 
1/3 

 
39,15 

 

9 1100 4886/210 1/1 
zast.

pl. 
33 1 1905 

Mgr. Hrivík 

Miroslav a MUDr. 

Hrivíková Viera r. 

Jakubičková, 

Pribinova 19, Žilina 

1/1 38,00 
  

10 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Tamborská Oľga r. 

Brocková  
1/2 

 
39,15 

 

11 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Ing. Hranická 

Katarína r. 

Tamborská, 

Allendeho 1938, 

Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

12 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Ing. Slesarova 

Zuzana r. 

Tamborská, 

Allendeho 1938, 

Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

13 1100 4886/212 1/1 
zast.

pl. 
41 1 2433 

Ing. Pipich Juraj, 

Revolučná 3288/3, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

14 1100 4886/213 1/1 
zast.

pl. 
43 1 2328 

Ing. Mudrík Pavol, 

Dobšinského 7, 

Žilina 
1/2 38,00 

  

15 1100 4886/213 1/1 
zast.

pl. 
43 1 2328 

Mgr. Mudríková 

Valéria r. Petrová, 

Dobšinského 7 
1/2 38,00 

  

16 1100 4886/217 1/1 
zast.

pl. 
171 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r. Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

17 1100 4921/194 1/1 
orná 

p. 
9 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r. Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 38,00 
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18 1100 4921/195 1/1 
orná 

p. 
8 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r.Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

19 1100 4886/218 1/1 
zast.

pl. 
167 1 7159 

Ing. Brtáň Daniel a 

Brtáňová Viera 

r.Kupčová, 

Rastislavova 

3052/1, Žilina 

3/4 
 

39,15 
 

20 1100 4886/218 1/1 
zast.

pl. 
167 1 7159 

Ing. Brtáňová 

Katarína, 

Rastislavova 

3052/1, Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

21 1100 4886/221 1/1 
zast.

pl. 
82 1 1837 

Druska Bohuš a 

Drusková Pavlína, 

Svätoplukova 7, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

22 1100 4886/222 1/1 
zast.

pl. 
44 1 1805 

Ištván Milan, 

Svätoplukova 

3230/5, Žilina 
1/1 38,00 

  

23 1100 4886/223 1/1 
zast.

pl. 
111 1 2587 

Ing. Dolinajec 

Miroslav a 

Dolinajcová Mária 

r. Prievozníkova, 

Svätoplukova 3002, 

Žilina 

1/2 
 

39,15 
 

24 1100 4886/223 1/1 
zast.

pl. 
111 1 2587 

Kurková Renáta r. 

Dolinajcová, 

Svätoplukova 

3/3002, Žilina 

1/2 
 

39,15 
 

25 1100 4886/224 1/1 
zast.

pl. 
20 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r. 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
  

26 1100 4886/225 1/1 
zast.

pl. 
11 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r. 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
  

27 1100 4886/226 1/1 
zast.

pl. 
28 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
  

28 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Bureš Ján a 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/2 38,00 
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29 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Omámik Jozef, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/4 38,00 
  

30 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Bureš Ján , 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/8 38,00 

  

31 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/8 38,00 
  

32 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Bureš Ján a 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/2 38,00 
  

33 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Omámik Jozef, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/4 38,00 

  

34 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Bureš Ján , 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/8 38,00 

  

35 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/8 38,00 
  

36 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Uršula 

r. Ehspannerová, 

Koceľova 12, Žilina 

11/20 38,00 
  

37 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef, 

Koceľova 12, Žilina 
5/20 38,00 

  

38 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Dana r. 

Slivková,Ing.,  Koc

eľova 12, Žilina 

4/20 38,00 
  

39 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Uršula 

r. Ehspannerová, 

Koceľova 12, Žilina 

11/20 38,00 
  

40 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef, 

Koceľova 12, Žilina 
5/20 38,00 

  

41 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Dana r. 

Slivková, Koceľova 

12, Žilina 

4/20 38,00 
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42 1100 4886/231 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2946 

Heleyová Štefánia r. 

Hornišová, 

Pribinova 3037/14, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

43 1100 4886/232 1/1 
zast.

pl. 
19 1 2946 

Heleyová Štefánia r. 

Hornišová, 

Pribinova 3037/14, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

44 1100 4886/233 1/1 
zast.

pl. 
16 1 8249 

Oravec Matej, 

Pribinova 3036/16, 

Žilina 
1/1 38,00 

  

45 1100 4886/234 1/1 
zast.

pl. 
11 1 2330 

Mgr. Rojčeková 

Soňa r. Muríňová, 

Pribinova 1939/18, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

46 1100 4886/235 1/1 
zast.

pl. 
2 1 2330 

Mgr. Rojčeková 

Soňa r. Muríňová, 

Pribinova 1939/18, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

PLNENIE: Uzatvorené nasledovné KZ  :  

KZ 487/2015 – Juraj Pipich  -  26. 2. 2016 V – 581/2016  

KZ 488/2015 – Miroslav Hrivík –  vklad povolený pod č. V – 393/2016   

KZ 489/2015 – Matej Oravec – 26. 02-2016 V – 582/2016 

KZ 98/2016  - Ing. Brtáňová Katarína zmluva na vklade na katastri 

KZ 182/2016 – Ing. Geisbacher Štefan s manž . – čakáme na úhradu KC  

KZ 149/2016 – Soňa Rojčeková – zmluva na vklade na katastri 

   

Uznesenie č. 193/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 17 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to parc. č. KN-C 6585/19, zast. pl. o výmere 

227 m2 v zmysle geometrického plánu č. I/2012-10952748 v k. ú. Žilina a jeho 

bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov so SR – Gymnázium 

bilingválne, so sídlom T. Ružičku 3, Žilina, IČO: 36 148 563 za pozemok parc.č.KN-

E 136/201, t.tr.p. o výmere 208 m2 , ktorý je zapísaný v prospech vlastníka na LV č. 

6421 pre k. ú. Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb., ktorou je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde k 

majetkovo-právnemu vysporiadaniu časti pozemku pod  miestnou komunikáciou, ako 

aj k dobudovaniu športového areálu gymnázia 

PLNENIE: Zmluva sa nevrátila z Ministerstva školstva – vybavuje Okresný 

úrad ako zriaďovateľ školy. 
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Uznesenie č. 196/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 20 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 8099, zast. pl. 

o výmere 739 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Javorová, súp. č. 3071 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 5637, kat. úz. Žilina, a to: Ján Bukovčan a manželka Iveta Bukovčanová, rod. 

Škrípková, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. 

Milan Degner, trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiely 84/3560 

a 16/3560, Ing. Pavol Podolák a manželka Mgr. Katarína Podoláková, rod. Špaková, 

obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Peter Jajko 

a manželka Ing. Júlia Jajková, rod. Trizuliaková, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 

010 07 Žilina – podiel 84/3560, Pavol Domanický a manželka Zuzana Domanická, 

rod. Hadidová, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, 

Mgr. Ján Priesol a manželka JUDr. Michaela Priesolová, rod. Kasenčáková, obaja 

trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Ľubomír Sága 

a manželka Eva Ságová, rod. Slyšková, obaja trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 01 

Žilina – podiely 84/3560 a 16/3560, Ing. Peter Kapusta, PhD. a manželka Ing. Silvia 

Kapustová, PhD., rod. Vlčáková, obaja trvale bytom Javorová 3071/5, 010 07 Žilina – 

podiel 84/3560, Ing. Peter Sakala, trvale bytom Veľká okružná 1293/12, 010 01 

Žilina – podiel 84/3560, Vladimír Bičanovký, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 

Žilina – podiel 84/3560, Ing. Kamil Puvák, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 

Žilina – podiel 84/3560, Jozef Seidl, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – 

podiel 84/3560 v 1/2, Marta Poperníková, rod. Birošová, trvale bytom Partizánska 

705/41, 058 01 Poprad – podiel 84/3560 v 1/2, Ing. Peter Lošonský, PhD., trvale 

bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Štefan Gavura, trvale 

bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560 v 1/2, Ing. Kristína 

Gavurová, rod. Korecová, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 

84/3560 v 1/2, Marta Adamková, rod. Závodská, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 

07 Žilina – podiel 84/3560, Silvia Hudecová, rod. Mitringová, trvale bytom Javorová 

3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560 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. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Vklad povolený pod č. V 10485/2015. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 8127, zast. pl. 

o výmere 1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: Daniel Žofčík, trvale bytom Gaštanová 3083/38, 

010 07 Žilina – podiel 70/6846 v 1/4, Ing. Rudolf Sliviak a manželka Darina 
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Sliviaková, rod. Skupňová, obaja trvale bytom Gaštanová 3083/38, 010 07 Žilina – 

podiel 70/6846 v 1/3, Viera Borošincová, rod. Borošincová, trvale bytom Gaštanová 

3083/38, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 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 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: vklad povolený pod č. V 10737/2015. 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast. pl. 

o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9767 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: 

Michal Čajka, trvale bytom Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina – podiel 36/7190 

a podiel 66/7190 v 1/3, MUDr. Zuzana Zavřelová, rod. Čajková, trvale bytom 

Majdalenky 852/9, 638 00 Brno, Česká republika – podiel 66/7190 v 1/3, Ing. 

Katarína Panáková, rod. Čajková, trvale bytom Osiková 3213/18, 010 07 Žilina – 

podiel 66/7190 v 1/3, Anton Kubík, trvale bytom Cintorínska dolná 676, 013 23 

Višňové – podiel 66/7190 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 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: podaný návrh na vklad KZ 450/2015. 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast. pl. 

o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9767 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: Bc. 

Augustín Sobola a manželka Mgr. Zdena Sobolová, rod. Olejková, obaja trvale bytom 

Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 66/7190, Ing. Martin Marko, trvale 

bytom Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, Bc. Tomáš Ďuriš, trvale 

bytom Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina  – podiel 66/7190, Monika Porubčanská, 

rod. Porubčanská, trvale bytom Radlinského 300/12, 010 01 Žilina – podiel 36/7190, 

Katarína Bzdylová, rod. Ošípaníková, trvale bytom Predmestská 1711/48, 010 01 

Žilina – podiel 36/7190, Mgr. Silvia Hyčková, rod. Kodčíková, trvale bytom Jaseňová 

3219/4, 010 07 Žilina – podiel 80/7190, Mária Klimiková, rod. Salátová, trvale bytom 

Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, Ing. Ľubica Ajranová, rod. 

Chocholáčová, trvale bytom Gercenova 3633/6, Bratislava – Petržalka – podiel 

66/7190 v 3/4, Irena Chocholáčová, rod. Chrenková, trvale bytom Predmestská 

1711/46, 010 01 Žilina – podiel 66/7190 v 1/4, Mgr. Eva Kollárová, rod. 

Gašparíková, trvale bytom Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 36/7190, 

Branislav Burian, trvale bytom Predmestská 1711/44, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, 

Juraj Daniš, trvale bytom Turie 212, 013 12 a manželka Anna Danišová, rod. 

Surovčáková, trvale bytom Ochodnica 428, 023 35 – podiel 36/7190, Gabriela 

Suchoňová, rod. Gregorovičová, trvale bytom Píniová 8, 821 07 Bratislava – podiel 

82/7190, Ing. Ľubica Raptová, rod. Vargončíková, trvale bytom 1240 Highland Ct, 

San Carlos, California 94070, USA – podiel 66/7190 v 1/6, Ing. Ladislav Vargončík, 

trvale bytom Pod Rovnicami 710/11, Bratislava – Karlova Ves – podiel 66/7190 

v 1/6, Jana Chudíková, rod. Vargončíková, trvale bytom Predmestská 1711/48, 010 
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01 Žilina – podiel 66/7190 v 1/6,  Zuzana Flašíková, rod. Flašíková, trvale bytom Pod 

Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina, zastúpená zákonným zástupcom Zuzanou 

Flašíkovou, rod. Pokusovou, trvale bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina - 

podiel 66/7190 v 1/2, Ľudovít Flašík, trvale bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 

Žilina, zastúpený zákonným zástupcom Zuzanou Flašíkovou, rod. Pokusovou, trvale 

bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina - podiel 66/7190 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Vklad povolený pod č. V 10904/2015. 

5. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7692 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1591 m2, 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. 

Nanterská, súp. č. 1680 v Žiline, zapísanom na LV č. 5910, kat. úz. Žilina, a to:  Ján 

Slatinský a manželka Viera Slatinská, rod. Bľandová, obaja trvale bytom Nanterská 

1680/15, 010 08 Žilina – podiel 85/9029, Gabriela Kapitulíková, rod. Kapitulíková, 

trvale bytom Piešťanská 2991/5, 010 08 Žilina – podiel 70/9029 v 1/6, Zuzana 

Kapitulíková, rod. Kapitulíková, trvale bytom Nanterská 1682/6, 010 08  Žilina – 

podiel 70/9029 v 1/6, Mária Dobroňová, rod. Dobroňová, trvale bytom Nanterská 

1680/15, 010 08 Žilina – podiel 70/9029, Andrea Lapúniková, rod. Ovčíková, trvale 

bytom Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina – podiel 70/9029 v 1/2, Ivan Šťastný 

a manželka Anna Šťastná, rod. Sopúšková, obaja trvale bytom Nanterská 1680/16, 

010 08 Žilina – podiel 70/9029, Roman Štaffen a manželka Mgr. Adela Štaffenová, 

rod. Šmicerová, obaja trvale bytom Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina – podiel 

84/9029 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. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve 

žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 570/2015 – podaný návrh na vklad 

6. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8127 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1453 m2, 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. 

Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: 

Andrea Frnčová, rod. Frnčová, trvale bytom Komenského 2231/49, 010 01 Žilina – 

podiel 70/6846, Rudolf Potecký, Gaštanová 3083/40, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 

v 1/2, Helena Jakubeková, rod. Piláriková, trvale bytom Gaštanová 3083/40, 010 07 

Žilina – podiel 70/6846 v 1/2,  Miroslav Ševčík a manželka Ing. Tatiana Ševčíková, 

rod. Menichová Gaštanová 3083/40, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 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. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Vklad povolený pod č. V1172/2016. 

7. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6187 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 2119 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 
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príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Lichardova, súp. č. 2801 v Žiline, zapísanom na LV č. 5497, kat. úz. Žilina, a to: Ing. 

Marián Vrábel, PhD., trvale bytom Šrobárova 2682/44, 058 01 Poprad – podiel 

23/8349, Ján Papík, trvale bytom Lichardova 2801/10, 010 01 Žilina – podiel 

63/8349, Viktória Krutilová, rod. Klesingová, trvale bytom Lichardova 2801/7, 010 

01 Žilina – podiel 23/8349, Ing. Milan Hodoň, trvale bytom Suvorovova 2796/14, 

010 01 Žilina – podiel 15/8349, Ing. Rudolf Jesenský a manželka Janka Jesenská, rod. 

Ličková, obaja trvale bytom Rajecká 2798/5, 010 01 Žilina – podiel 86/8349 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. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: KZ ovkladovaná V-10072/2015. 

8. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 8037 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1251 m2, 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. 

Limbová, súp. č. 3054 v Žiline, zapísanom na LV č. 5765, kat. úz. Žilina, a to: Juraj 

Kaščák, trvale bytom Limbová 3054/2, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Pavol 

Kovalík, trvale bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Marián 

Kútnik a manželka Andrea Kútniková, rod. Košová, obaja trvale bytom Limbová  

3054/1, 010 07 Žilina – podiel 70/5880 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. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: vklad povolený V 10070/2015 – splnené. 

9. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 8127 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1453 m2, 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. 

Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: Mgr. 

Tomáš Škrobák, trvale bytom Gaštanová 3083/32, 010 07 Žilina – podiel 70/6846, 

Mária Ryčeková, rod. Luptáková, trvale bytom Edith-Stein-Straße 10, 97084 

Würzburg, Nemecko – podiel 70/6846 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. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Podaný návrh na vklad. 

 

 

 

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.11.2015 

 

 

Uznesenie č. 204/2015 V PLNENÍ 

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2016  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2016 

II. poveruje  

 

1. hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

 

 

Uznesenie č. 205/2015 SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť  nehnuteľného majetku a to  parc. č. KN-C 760/17, t. tr. p. o výmere 

1 330 m2  a parc. č. KN-C 760/4, t. tr. p. o výmere 13 487 m2  v k. ú. Krasňany, 

zapísaných na LV č. 1132, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov a ich odpredaj 

v prospech spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o., IČO: 36 435 384, so sídlom 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina za cenu podľa účtovnej evidencie mesta 

Žilina v sume 472 160,65 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je vysporiadanie záväzku mesta Žilina 

vyplývajúceho zo zmluvy č. MF/025647/2015-441, resp. zmluvy č. 616/2005-500-

001 zo dňa              26.10.2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2009 podpísanej 

medzi mestom Žilina a MF SR a MH SR 

Plnenie: Vklad povolený pod č. V-213/2016. 

 
 

Uznesenie č. 208/2015 V RIEŠENÍ  

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to 1/6-nového podielu na pozemku parc. č. 

KN-C 1565/4, záhrady o celkovej výmere 400 m2 v k. ú. Žilina, ktorému zodpovedá 

podiel o výmere 66,6 m2 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov do 

podielového spoluvlastníctva vlastníkov zapísaných na LV č. 7827 pre k. ú. Žilina, za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 3 656 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 150 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. a to z dôvodu že žiadatelia uvedení 

na LV č. 7827 v k. ú. Žilina sú spoluvlastníkmi 1/6-nového podielu na pozemku a 

v zmysle občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení majú  na uvedený 

podiel predkupné právo, ktoré si aj uplatnili 

Plnenie: Žiadatelia boli informovaní o prijatom uznesení, avšak zatiaľ nepožiadali o 

uzatvorenie KZ 
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Uznesenie č. 209/2015 SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemkov parc. č. KN-C 4940/5, t. tr. p. o výmere 17 799 m2 a parc. č. KN-C 

4940/10,   t. tr. p. o výmere 26 998 m2 v k. ú. Žilina, vedených na LV č. 2100 od 

DUXX Group, spol. s r. o., so sídlom Vajanského 10, Žilina, IČO: 36 438 227 za 

jednotkovú cenu 48,66 €/m2, čo predstavuje pri celkovej výmere 44 797 m2 celkovú 

výšku 2 179 822,02 € 

Plnenie: Vklad povolený pod č. V-1239/2016. 

 

 

Uznesenie č. 212/2015 SPLNENÉ a NENAPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. dlhodobý prenájom nehnuteľnosti na dobu 25 rokov, a to pozemku - parc. č. KN-C 

2210/35, ostatné plochy o výmere 3033 m2, zapísaný na LV č. 2675, kat. úz. Teplička 

nad Váhom v prospech Slovenská republika - VODOHOSPODÁRSKA 

VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 

Bratislava, IČO: 00 156 752 za cenu 1,00 €/rok 

PLNENIE: Vzhľadom na nedohodu s ďalším subjektom (Urbárske spoločenstvo 

Teplička/V.) k uzatvoreniu tejto nájomnej zmluvy nedôjde. 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

časť pozemku v k. ú. Žilina a to parc. č. KN-C 7866/1 zast. pl. o výmere cca 3 000 

m2, ktorý je zapísaný na LV č. 6191 pre k. ú. Žilina v prospech SR – Stredné odborné 

učilište pre telesne postihnutú mládež, so sídlom Fatranská 3321/22 Žilina, IČO: 36 

1242 131 za cenu 1 €/ročne za celý predmet nájmu za účelom vybudovania 

komunitnej záhrady 

PLNENIE: Splnená – uzatvorená NZ 648/2015  zo dňa 16.11.2015. 

 

 

Uznesenie č. 214/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 13 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 8127, zast. pl. o výmere 

1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj 

príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom 
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bytového domu na ul. Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom na LV č. 5685, kat. 

úz. Žilina, a to: Mgr. Ján Kráľ, trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 

68/6846 v 1/2, Mgr. Daniela Kráľová, rod. Sládková, Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – 

podiel 68/6846 v 1/2, Ing. Pavol Plevják a manželka Bc. Erika Plevjáková, rod. 

Maďarová, obaja trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 70/6846, Mgr. 

Martina Švecová, rod. Fabová, trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 

68/6846, Ing. Miroslav Šimanský a manželka Ing. Ivana Šimanská, rod. Gáliková, obaja 

trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 68/6846, Darina Cesneková, rod. 

Ďuranová, trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: splnené – povolený vklad 18. 02. 2016 V-389/2016 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 7918, zast. pl. o výmere 

400 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj 

príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom 

bytového domu na ul. Eduarda Nécseya, súp. č. 3167 v Žiline, zapísanom na LV č. 5559, 

kat. úz. Žilina, a to: Mgr. Richard Hollán a manželka Ľubomíra Hollánová, rod. 

Gáciková, obaja trvale bytom Švecova 510/53, 014 01 Bytča – podiel 64/2158, Eva 

Beňová, rod. Beňová, trvale bytom Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 

70/2158, Monika Hodasová, rod. Hodasová, trvale bytom  Benkova 810/12, 015 01 Rajec 

– podiel 71/2158, Katarína Rišianová, rod. Rišianová, trvale bytom Benkova 4025/8, 036 

01 Martin – Jahodníky – podiel 64/2158, Katarína Šujanská, rod. Dubačová, trvale bytom 

Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Daniela Babčaníková, rod. 

Šupejová, trvale bytom Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Mgr. 

Lenka Petrová, rod. Mazúrová, trvale bytom Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – 

podiel 71/2158, Ing. Pavol Novotný a manželka Mgr. Jana Novotná, rod. Ševčíková, 

obaja trvale bytom Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Tibor Lukonič 

a manželka Tatiana Lukoničová, rod. Holienková, obaja trvale bytom Eduarda Nécseya 

3167/2, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Mgr. Petra Evanovich, rod. Tichá, trvale bytom 

Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 71/2158, Ján Štrauch, trvale bytom 

Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 71/2158 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: podaný návrh na vklad KZ.   

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6523 zast. pl. o výmere 

474 m2, 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. Bajzová, súp. č. 2417 

v Žiline, zapísanom na LV č. 5146, kat. úz. Žilina, a to: Kvetoslava Ďurianová, rod. 

Hazdová, trvale bytom Osloboditeľov 493/87, 013 13 Rajecké Teplice - podiel 69/4125 

v 1/4, Ing. Beáta Ghidottiová, rod. Hazdová, trvale bytom Via Oriolo 17, 260 20 

Madignano, Taliansko - podiel 69/4125 v 1/4, Ing. Katarína Hrbáňová, rod. 

Strenitzerová, trvale bytom Záhradnícka 847/34, 010 04 Žilina – podiel 57/4125 v 1/2, 

Patrícia Meleková, rod. Meleková,  trvale bytom Piešťanská 2991/3, 010 08 Žilina – 

podiel 57/4125 v 1/2, Ing. Ivan Vojtek, trvale bytom Brezová 3125/72, 010 01 Žilina – 
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podiel 55/4125 v 1/2, Mária Vojteková, rod. Danišová, trvale bytom Brezová 3125/72, 

010 01 Žilina – podiel 55/4125 v 1/2, Jaroslav Pavlačič, trvale bytom Hlinská  2589/20, 

010 01 Žilina a manželka Jana Pavlačičová, rod. Kuzmíková, trvale bytom Bajzova 

2417/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4125, Jozef Marschalko, trvale bytom Bajzova 

2417/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4125 v 1/2, Soňa Marschalková, rod. Vavrušová, 

trvale bytom Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4125 v 1/2, Mgr. Ľudmila 

Križková, rod. Horniaková, trvale bytom Raková 1313, 023 51 Raková – podiel 24/4125, 

Mgr. Eduard Saloň, trvale bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 69/4125 v 1/2, 

Mgr. Zuzana Saloňová, rod. Šadláková, trvale bytom Krásno nad Kysucou 1374, 023 02 

Krásno nad Kysucou – podiel 69/4125 v 1/2, Denisa Veselská, rod. Veselská, trvale 

bytom Smreková 3093/10, 010 07 Žilina – podiel 57/4125, Mária  Marschalková, rod. 

Celecová, trvale bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 55/4125, Jana 

Bobáňová, rod. Bobáňová, trvale bytom Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – podiel 

45/4125, Ing. Martin Riecky, trvale bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 

66/4125 v 1/2, Ing. Milica Riecka, rod. Sabolová, trvale bytom Bajzova 2417/15, 010 01 

Žilina – podiel 66/4125 v 1/2, MUDr. Mária Vladárová, rod. Haceková, trvale bytom 

Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – podiel 57/4125, Ing. Ľuboslav Olšiak a manželka 

Daniela Olšiaková, rod. Dubovická, obaja trvale bytom Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – 

podiel 55/4125, Martin Šichman, trvale bytom Lichardova 2802/14, 010 01 Žilina – 

podiel 66/4125, Ľuboš Cabadaj a manželka Martina Cabadajová, rod. Hrušková, obaja 

trvale bytom Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – podiel 57/4125, Katarína Michalovičová, 

rod. Tarabašová, trvale bytom Petzvalova 3376/45, 010 15 Žilina – podiel 66/4125 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

PLNENIE: KZ 676/2015 – daná na podpis účastníkom konania. 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 1258/22, zast. pl. 

o výmere 445 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom 

Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj 

príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom 

bytového domu na ul. Veľká okružná, súp. č. 1305 v Žiline, zapísanom na LV č. 5793, 

kat. úz. Žilina, a to: Ing. Martin Kardoš, trvale bytom Veľká okružná 1305/7, 010 01 

Žilina – podiel 75/1035 v 1/2, Ing. Martina Kardošová, rod. Melušová, trvale bytom 

Veľká okružná 1305/7, 010 01 Žilina – podiel 75/1035 v 1/2, Ing. Branislav Ďuračka, 

trvale bytom Smreková 3093/13, 010 07 Žilina – podiel 24/1035, Ing. Ján Beňuch 

a manželka Ing. Milota Beňuchová, rod. Žuffová, obaja trvale bytom Snežnica 259, 

Snežnica – podiel 38/1035, JUDr. Martin Burian a manželka Mgr. Lenka Burianová, rod. 

Halušková, obaja trvale bytom Veľká okružná 1305/9, 010 01 Žilina – podiel 88/1035 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., ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Podaný návrh na vklad KZ 653/2015. 

 
Uznesenie č. 223/2015 V RIEŠENÍ – prebieha komunikácia medzi mestom a vlastníkmi 

pozemkov 

 

k Informácii k budúcemu využitiu areálu Mestskej krytej plavárne 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. predloženú informáciu 

 

II. odporúča primátorovi mesta Žilina 

 

1. zabezpečiť analýzu celkového stavu plavárne pre riešenie variantnej koncepcie jej 

rozvoja. Koncepcia by mala stanoviť priority z hľadiska: urbanisticko – 

architektonického, stavebno-technického, prevádzkového, majetko-právneho, 

tepelno-technického pre úsporu celkových prevádzkových nákladov plavárne 

 

 

          z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 07.12.2015 

 

 

Uznesenie č. 234/2015 SPLNENÉ/ V RIEŠENÍ- bod I. schválený, bod II. vzatý na vedomie, 

bod III. v riešení- zhotoviteľom projektovej dokumentácie je PROFIM s.r.o., Závodská 

cesta 4, 010 01 Žilina. Materiál pripravený do MZ, návrh na odkúpenie pozemku je 

predkladaný na MZ dňa 16.5.2016 

k Návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2016 - 2018 

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh zrušiť čiastku určenú na vydávanie Radničných novín uvedených v rozpočte 

mesta  Podprogram 2.1.: Podporná činnosť - správa mesta v kapitole bežné výdavky 

súvisiace s propagáciou, reklamou a inzerciou mesta a presun uvedenej čiastky do 

rezervy mesta 

 

2. návrh presunúť finančné prostriedky vo výške 20 000 € z kapitoly podprogramu 4.9.: 

Cintorínske služby a pripočítať k podprogramu 5.3.: „Ochrana  pred požiarmi“, čím 

sa rozpočet podprogramu zvýši na sumu 55 000 € 

 

3. zmenu programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2016 v zmysle materiálu 

predloženého poslancami Kapitulík, Badžgoň, Barčík, Durmis, Chodelková, Juriš 

 

4. návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2016 tak, ako bol predložený 

v znení schválených pozmeňujúcich návrhov 

 

II. berie na vedomie 

 

1. návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2017 – 2018 ako informatívny 

a nezáväzný 

 

III. žiada   
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1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby rokoval s majiteľmi pozemkov na sídlisku 

Solinky, parciel KN C č. 1382/259 a 1382/275, k. ú. Bytčica, vo veci majetkového 

vysporiadania – odkúpenia časti pozemkov za účelom vybudovania chodníka 

 

2. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2015, predložil poslancom na schválenie aj zmenu rozpočtu mesta 

Žilina na rok 2016 – prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 300 000 € 

a ich zapojenie do rozpočtu mesta za účelom rekonštrukcie a vybudovania nových 

chodníkov na území mesta Žilina  

Splnené- materiál predkladaný na MZ dňa 16.5.2016 

 
 

Uznesenie č. 245/2015 V RIEŠENÍ 

k Personálnym zmenám v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti MsHK Žilina, a.s., Športová 5, 010 01 

Žilina, IČO: 36 387 193, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Emanuela Lovišeka namiesto 

doterajšieho člena predstavenstva spoločnosti PaedDr. Radoslava Jakubova 

b) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti MUDr. Petra 

Durmisa namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu dozornej rady 

spoločnosti Ing. Karola Kruteka 

c) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti Jána Púčeka a Ing. Dušana 

Dobšoviča namiesto doterajších členov dozornej rady spoločnosti Jozefa 

Valáška a Bc. Bohumila Kostolného 

PLNENIE: spoločnosť požiadala o zápis zmien do OR. 

 

 

Uznesenie č. 251/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností, zámer odpredaja 

a zriadenie vecného bremena) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer prenechať do nájmu  na dobu neurčitú, s možnosťou výpovede ktorejkoľvek 

zmluvnej strany s 3-mesačnou výpovednou dobou, časť pozemku vo vlastníctve 

mesta Žilina, parc. č. KN-E 794/1, ostatné plochy, v k. ú. Budatín, o výmere cca 170 

m2, označenú v prílohe materiálu k tomuto uzneseniu, za účelom umiestnenia 

prevádzkovo-servisného objektu pre potreby cyklistickej verejnosti, s nasledovnými 

podmienkami: 

 

a) účastník súťaže predloží súťažný návrh obsahujúci navrhovanú výšku nájomného 

(prípadný odber energií a vody bude hradiť nájomca sám), technické a vzhľadové 
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riešenie prevádzkovo-servisného objektu, návrh spôsobu bezplatného využitia 

tohto objektu pre potreby verejnosti, podmienkou je vzhľadová úprava 

prenajímaného pozemku z dôvodu, že časť pozemku tvoria zvyšky bývalého 

mostného piliera (tento fragment bývalého mosta musí ostať zachovaný), 

odstránenie náletových kríkov a drevín, sadová úprava okolia nízkou ihličnatou 

zeleňou a udržiavanie čistoty a poriadku na prenajímanej nehnuteľnosti 

b) mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

c) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad 

v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

d) lehota na podávanie návrhov je 30 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení 

obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu je 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov 

g) rozhodujúce kritériá pri vyhodnocovaní predložených návrhov: 

navrhované bezplatné využitie prevádzkovo-servisného objektu pre potreby 

verejnosti, technické a vzhľadové riešenie objektu, výška nájomného, úprava 

okolia objektu. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu po zvážení 

všetkých kritérií najviac vyhovuje. 

PLNENIE: Návrh predložený, zatiaľ neschválený. 

 

Uznesenie č. 254/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností, zámer odpredaja 

a zriadenie vecného bremena) – k bodu 8 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia podzemného 

elektrického vedenia a jeho ochranného pásma 1 m na každú stranu od vedenia na 

pozemky  v zmysle  GP 33857245-16/2015 v k. ú. Žilina nasledovne:   

parc. č. KN-C 5186/20, ostat. pl. o výmere 31 m2  

parc. č. KN-C 5186/80, ostat. pl. o výmere 5 m2  

parc. č. KN-C 5186/81, ostat. pl. o výmere 29 m2  

parc. č. KN-C 5186/82, ostat. pl. o výmere  1 m2  

v prospech Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151 v súvislosti so stavbou „Žilina-areál Nemocnice: 

zahustenie TS a rozšírenie NNK pre Dom soc. služieb, Parkovaciu spoločnosť, 

Pohrebné služby“ za  jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej 

výške 458,91 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 175 € 

 PLNENIE: Zmluva o zriadení VB 20/2016 – toho času na vklade na katastri. 

2. zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby SPP-distribúcia, a. s. so sídlom 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, spočívajúce v povinnosti vlastníka 

nehnuteľností strpieť existenciu plynárenského zariadenia, jeho ochranného 

a bezpečnostného pásma, prevádzku a údržbu tohto zariadenia, ako aj strpieť vstup 

a vjazd za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie plynárenského zariadenia na 
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pozemkoch v zmysle vypracovaného GP 19/2015 v k. ú. Žilina v nasledovnom 

rozsahu: 

parc. č. KN-C 4921/176, zast. pl. o výmere 174 m2 

parc. č. KN-C 4921/180, zast. pl. o výmere 23 m2 

pre investora stavby DOSS, s.r.o., so sídlom Bôrická cesta 103, Žilina, IČO: 

31 559 182 za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej čiastke 

1 346,04 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 175 € 

PLNENIE: Uzatvorená a podpísaná zmluva228/2016 – čakáme na jednorazovú 

odplatu od investora DOSS s.r.o.  

3. zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby SPP-distribúcia, a. s. so sídlom 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, spočívajúce v povinnosti vlastníka 

nehnuteľností strpieť existenciu plynárenského zariadenia, jeho ochranného 

a bezpečnostného pásma, prevádzku a údržbu tohto zariadenia, ako aj strpieť vstup 

a vjazd za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie plynárenského zariadenia na 

pozemku parc. č. KN-C 5962/2 v rozsahu vyznačenom v GP 1/2015 v k. ú. Žilina -  

pre investora preložky plynárenského zariadenia p. Petra Kráľa, bytom Bratislavská 

455/91, Žilina  za jednorázovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej 

čiastke 373,12 €,  ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 130 € 

PLNENIE: Uzatvorená a podpísaná zmluva 229/2016 – čakáme na jednorazovú  

odplatu od investora Peter Kráľ 

4. zriadenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena Jána 

Berzáka s manž. Vierou Berzákovou, obaja bytom Hanušáková 1775/5, Žilina, ako 

vlastníkov pozemku parc. č. KN-C 3079/1 v k. ú. Žilina, ktorý je zapísaný na LV č. 

8747, spočívajúce v práve uloženia nasledovných inžinierskych sietí (plynovodná, 

vodovodná prípojka, NN prípojka, splašková a dažďová kanalizácia), ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem, strpieť ich údržbu, prevádzku a rekonštrukciu na 

pozemkoch v zmysle GP 14231174-68/2015 vo vyznačenom rozsahu určenom 

v grafickej časti GP  - parc. č. KN-C: 5807/1, 5807/6, 2950/2 , 6022/4 v k. ú. Žilina za 

jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku 1 675,91 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 175 €     

PLNENIE: splnené - vklad povolený 1. 2. 2016 V- 212/2016. 

 

Uznesenie č. 255/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností, zámer odpredaja 

a zriadenie vecného bremena) – k bodu 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 150/2015 zo dňa 29.06.2015 

v časti týkajúcej sa bodu 2. pod por. č. 8-13  

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5väčšinou 

všetkých poslancov za cenu stanovenú metodickou pomôckou v zmysle uznesenia 

9/2013, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. z dôvodu ich majetkovo-právneho vysporiadania, keďže ide o pozemky 

mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam, 

navrhujeme ich odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich 

nehnuteľností a to nasledovne:  
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PLNENIE: KZ 97/2016 – Ing. Elena Kuchtová – toho času na vklade na katastri 

 

Uznesenie č. 256/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností, zámer odpredaja 

a zriadenie vecného bremena) – k bodu 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť majetku mesta, 18 ks stĺpov verejného osvetlenia, umiestnených popri 

Kragujevskej ulici a Mostnej ulici, vyznačených v prílohe materiálu červenou farbou 

s výnimkou stĺpu č. 006 

 

2. zámer predať majetok mesta, a to 18 ks stĺpov verejného osvetlenia, umiestnených 

popri Kragujevskej ulici a Mostnej ulici, vyznačených v prílohe materiálu červenou 

farbou s výnimkou stĺpu č. 006 formou obchodnej verejnej súťaže – elektronickou 

aukciou, s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku kúpnej ceny, 

pričom víťazný uchádzač zabezpečí demontáž a odvoz stĺpov verejného 

osvetlenia sám na vlastné náklady, dodržiac platnú legislatívu SR 

b) mesto Žilina, ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy 

c) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad 

v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov 

P.č.  LV Parc.č. podiel 
Durh 

pozemku 
Výmera Obr. 

LV 

vlastníka 
Vlastník – meno a priezvisko podiel 

Cena 

podľa 

CM 

/m2 

1 1100 4886/257 1/1 zast.pl 30 1 1420 

Kuchtová Elena r. Jakbovičová 

Ing., Bezručova 28, Nový Jičín, 

ČR  

1/1 38.00 

2 1100 4886/258 1/1 zast.pl. 24 2 4336 
Lalinský Jozef MUDr.,  

Svätoplukova 3235, Žilina 
1/1 38,00 

3 1100 4886/259 1/1 zast.pl. 6 2 3675 

Schurger František, Mgr., a Eva r. 

Ksandrová MUDr., Svätoplukova 

3005/19, Žilina 

1/2 38,00 

4 1100 4886/259 1/1 zast.pl. 6 2 3675 
Schurger František, Mgr., 

Svätoplukova 3005/19, Žilina 
1/4 38,00 

5 1100 4886/259 1/1 zast.pl. 6 2 3675 

Eva Schurgerova r. Ksandrová 

MUDr., Svätoplukova 3005/19, 

Žilina 

1/4 38,00 
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g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška kúpnej ceny 

PLNENIE: Nebol predložený žiaden návrh, bude opätovne vyhlásená OVS s rovnakými 

podmienkami, avšak až po doriešení pripomienok DPMŽ ako správcu verejného 

osvetlenia. 

 

Uznesenie č. 257/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností, zámer odpredaja 

a zriadenie vecného bremena) – k bodu 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie novovytvoreného pozemku v zmysle GP č. 134/2015, a to parc. č. KN-C 

3895/33, zast. pl. a nádvoria o výmere 10 m2, ktorý je zapísaný v katastri 

nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec 

Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 7626 od spoluvlastníkov: Ing. Martin Pollák 

a manželka Mgr. Simona Polláková, rod. Foltánová, obaja trvale bytom Pri Rajčianke 

8214/42A, 010 01 Žilina v podiele 1/12, Ing. Drahomíra Hanáčková, rod. Hanáčková, 

trvale bytom Pri Rajčianke 8214/42A, 010 01 Žilina v podiele 1/12, Ing. Ján Križan 

a manželka Iveta Križanová, rod. Kvašňovská, obaja trvale bytom Pri Rajčianke 

8214/42A, 010 01 Žilina v podiele 1/12, Mgr. Jozef Saniga a manželka Miriam 

Sanigová, rod. Bubniaková, obaja trvale bytom Stredná 388, 034 74 Liptovské 

Revúce v podiele 2/12, Ing. Rudolf Pavlík a manželka Janka Pavlíková, rod. Olšovská 

obaja trvale bytom Pri Rajčianke 8214/42A, 010 01 Žilina v podiele 1/12, Vladimír 

Leitner a manželka Martina Leitnerová, rod. Francistyová, obaja trvale bytom Pri 

Rajčianke 8214/42A, 010 01 Žilina v podiele 1/12, Ing. Ferdinand Langer, trvale 

bytom Beethovenstr. 49, D-73207 a manželka Janka Langerová, rod. Pecková, trvale 

bytom Pri Rajčianke 8214/42A, 010 01 Žilina v podiele 1/12, Jana Štaudingerová, 

rod. Stoláriková, trvale bytom Fedora Ruppeldta 3153/9, 010 01 Žilina v podiele 

1/12, Miloš Fábry, trvale bytom Bystrická cesta 198/46, 034 01 Ružomberok 

a manželka Ing. Lenka Fábryová, rod. Škvarková, Pri Rajčianke 8214/42A, 010 01 

Žilina v podiele 1/12, Ing. Renáta Feriancová, rod. Jančigová, trvale bytom Pri 

Rajčianke 8214/42A, 010 01 Žilina v podiele 2/12 za cenu 380,- € 

PLNENIE: zmluva pripravená a zaslaná predávajúcim (vzhľadom na to, že je ich viacero 

a niektorí žijú v zahraničí, trvá negociácia dlhší čas). 

 

 

Uznesenie č. 258/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností, zámer odpredaja 

a zriadenie vecného bremena) – k bodu 12 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6187 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 2119 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 
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príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Lichardova, súp. č. 2801 v Žiline, zapísanom na LV č. 5497, kat. úz. Žilina, a to: Ing. 

Tomáš Závodný, trvale bytom Lichardova 2801/10, 010 01 Žilina – podiel 82/8349 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. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

Plnenie: 30.3.2016 podaný návrh na vklad do katastra (KZ č. 165/2016) 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6523 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 474 m2, 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. 

Bajzovej, súp. č. 2417 v Žiline, zapísanom na LV č. 5146, kat. úz. Žilina, a to: MUDr. 

Dana Schmidtová-Fajlíková, rod. Ruttkayová, trvale bytom Bajzova 2414/12, 010 01 

Žilina – podiel 57/4125 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. ako pozemky zastavené 

stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: KZ 676/2015 – daná na podpis účastníkom konania, stále nepodpísali 

všetci.  

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7921 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 400 m2, 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. 

Eduarda Nécseya, súp. č. 3168 v Žiline, zapísanom na LV č. 5577, kat. úz. Žilina, 

a to:  Ján Kukan a manželka Mgr. Anna Kukanová, rod. Martinčeková, obaja trvale 

bytom Za Jarkom 891/6, 013 01 Teplička nad Váhom – podiel 64/2158, Viera 

Trúchla, rod. Hybenová, trvale bytom Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina – 

podiel 64/2158, Marek Polic, trvale bytom Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina – 

podiel 71/2158  v 1/2, Michaela Policová, rod. Jančeková, trvale bytom Eduarda 

Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina – podiel 71/2158  v 1/2, Ing., Mgr., Andrej Opálený, 

PhD., trvale bytom Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, 

Jaroslav Konečný, trvale bytom Vychylovka 360, 023 05 Nová Bystrica – podiel 

71/2158 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 €/m2 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené 

stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: KZ 8/2016 – zmluva podaná na kataster ku vkladu. 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6300/2, zast. pl. 

o výmere 464 m2, 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: Ing. Mário Hromadík, trvale bytom Štúrova 34/4, 

017 01 Považská Bystrica – podiel 68/4049, Ľuboslav Jaroš, trvale bytom Divinka 71, 

013 31 – 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 €/m2 a v súlade 
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s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené 

stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: podaný návrh na vklad KZ. 

 

 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 22.12.2015 

 

Uznesenie č. 259/2015 V RIEŠENÍ Na predložení predmetnej Žiadosti o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku sa v súčasnosti pracuje. Predložená bola v januári 

2016. Čakáme na vyhodnotenie. 

k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predloženie žiadosti o NFP na SO v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na realizáciu projektu 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“, ktorý je realizovaný 

Mestom Žilina 

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

3. maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa, t. j. Mesta Žilina 

do výšky 200 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov 

 

 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15.02.2016 

 

 
Uznesenie č. 6/2016 V RIEŠENÍ 

k Informácii o súdnych sporoch so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o. a návrh 

na schválenie ďalšieho postupu  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. informáciu o súdnych sporoch so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o., so 

sídlom Na Priekope 17, 010 01 Žilina, IČO: 31 628 991 

 

I. odmieta 

 

1. predložený návrh dohody o mimosúdnom vyrovnaní 

II. odporúča 

 

1. uhradiť exekučne vymáhanú sumu úrokov z omeškania vo výške 913 953,12 € a trovy 

exekučného konania v súdnom spore (podľa rozsudku Okresného súdu Žilina sp. zn. 

10Cb 159/2013 zo dňa 09.01.2015 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp. 
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zn. 13Cob 98/2015  zo dňa 25.11.2015 a podľa upovedomenia o začatí exekúcie 

súdneho exekútora JUDr. Júliusa Rosinu, sp. zn. EX 783/2015) 

 

2. pokračovať v podaných opravných prostriedkoch a využiť všetky dostupné, aj 

mimoriadne, opravné prostriedky vo všetkých už prebiehajúcich aj budúcich 

konaniach  

 

3. zaplatiť istinu uplatnenú v súdnych konaniach vedených na Okresnom súde v Žiline 

pod sp. zn. 20Cb 59/2013 a 11Cb 225/2013 vo výške 37 343,16 € z dôvodu procesnej 

opatrnosti a zabráneniu narastania úrokov z omeškania 

 

IV. žiada, 

 

1. aby v prípade, ak firma MIU získa tieto financie, aby ich sponzorsky venovala mestu 

Žilina. Mesto tieto financie použije výhradne na opravu rozpadajúcej sa dlažby v 

mestskej pamiatkovej rezervácii. Stavebné práce tu investorsky a stavebným dozorom 

pre mesto zabezpečovalo MIU, čím je vo významnej miere spoluzodpovedná za túto 

nekvalitnú stavbu. Rovnakú mieru spoluzodpovednosti má firma aj za časť pešej zóny 

ul. Národná, ktorú už mesto Žilina z vlastných prostriedkov opravilo.  

PLNENIE: Ad III. 1. – suma je držaná na účte mesta, exekútor zatiaľ nemôže vydať 

exekučný príkaz, pretože nebolo právoplatne rozhodnuté o námietkach mesta. Ad III. 2. – 

podané odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí námietok mesta a návrhu na odklad 

exekúcie.  Ad III. 3. – istina bola uhradená, pričom MIU bol písomne výslovne 

informovaný, že nejde o uznanie dlhu. 

 

 

Uznesenie č. 17/2016 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena)  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. dlhodobý prenájom (50 rokov) pozemku parc. č. KN-E  458, záhrada o výmere 978 

m2 v k. ú. Bytčica, zapísaného na LV 2103 od Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku Žilina, so sídlom Námestie Žilinskej synody 2, 

Žilina, IČO: 31 924 654 za cenu 1 €/ročne/celý predmet nájmu za účelom rozšírenia 

cintorína v k. ú. Bytčica 

PLNENIE : Návrh zmluvy bol predložený na pripomienkovanie Evanjelickej 

cirkvi. 

2. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 6586/22, zast. pl. o výmere 173 m2 v zmysle 

geometrického plánu 56/2015 k. ú. Žilina od Ing. Dušana Bútoru, bytom 

Komenského 21, Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 3 821,57 € za 

účelom rozšírenia cyklotrasy H2 (centrum-Solinky) 

PLNENIE : P. Bútorovi bol zaslaný listom  dňa 10. 03. 2016 znalecký posudok 

ako aj GP so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s uzatvorením KZ. 

Do dnešného dňa nemáme od p. Bútoru žiadne vyjadrenie. 

3. odkúpenie 1/4 - nového spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. KN-C 

4116/78, zast. pl. o výmere 233 m2 a parc. č. KN-C  4116/79, zast. pl. o výmere 81 
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m2 zapísaných na LV č. 10037 pre k. ú. Žilina za cenu 1 € od p. Milana Detka, bytom 

Rudina 166 

PLNENIE v riešení – kúpna zmluva zaslaná právnej zástupkyni p. Detka. 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemkov parc. č. KN-C 80/36, zast. pl. 

o výmere 3 m2  a parc. č. KN-C 80/37,  ostat. pl. o výmere 2 m2 v k. ú. Závodie pod 

existujúcou stavbou vo vlastníctve žiadateľky a ich odpredaj Ing. Marte 

Procházkovej, bytom Mládežnícka 455/1, Žilina, za cenu stanovenú metodickou 

pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013  MZ vo výške 35 €/m2, čo 

predstavuje celkovú výšku 175 €. Pozemky sa odpredávajú v súlade s ustanovením § 

9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavané stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa. 

PLNENIE : Uzatvorená KZ 180/2016 – toho času na vklade na katastri. 

5. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C  6754, zast. pl. 

o výmere 20 m2  v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa 

a jeho odpredaj p. Eduardovi Gábrišovi, bytom Predmestská 44, Žilina, za cenu 

stanovenú uznesením mestskej rady č. 16/2016 vo výške 70 €/m2, čo predstavuje 

celkovú výšku 1 400 €. Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa.  

PLNENIE : Uzatvorená KZ 179/2016 – toho času na vklade na katastri. 

6. prebytočnosť a vyradenie prebytočného majetku mesta a následné odstránenie stavieb 

v:   

 

k. ú. Žilina: 

 

 Dom č. s. 2076/8  (ul. Juraja Papánka), postavený na pozemku parc. č. KN-C 

4529/8, zast. pl. o výmere 77 m2 v obstarávacej hodnote 1 871,17 € (zostatková 

hodnota: 0 €)  

 Dom č. s. 2075/10 (ul. Juraja Papánka), postavený na pozemku parc. č. KN-C 

4529/7, zast. pl. o výmere 77 m2 v obstarávacej hodnote 1 871,17 € (zostatková 

hodnota: 0 €)  

 Dom č. s. 2087/17 (ul. Jána Kovalíka), postavený na pozemku parc. č. KN-C 

4553/9, zast. pl. o výmere 87 m2  v obstarávacej hodnote 2 273,15 € (zostatková 

hodnota: 0 €)  

 Dom č. s. 2086/15 (ul. Jána Kovalíka), postavený na pozemku parc. č. KN-C 

4553/8, zast. pl. o výmere 87 m2 v obstarávacej hodnote 2 273,15 € (zostatková 

hodnota: 0 €)  

 

k. ú. Bytčica:  

 

 Materská škola č. s. 96/66 (ul. Dlhá), postavená na pozemku parc. č. KN-C 552, 

zast. pl. v obstarávacej hodnote 2 204,47 €  (zostatková hodnota 784,48 €)  

V RIEŠENÍ 

7. zriadenie bezodplatného vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia 

inžinierskych sietí (prekládka VN kábla) a jeho ochranného pásma na pozemok parc. 

č. KN-C 1472/1 v rozsahu  53 m2  zakreslenom v grafickej časti geometrického plánu 

128/2015 v k. ú. Závodie v prospech Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s., so 

sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151 v súvislosti so stavbou: 

„Rekonštrukcia pešieho ťahu zo Závodia po Námestie mladosti Žilina-Hájik“ 

V RIEŠENÍ 



      

 

42 
 

8. zámer prenechania nebytového priestoru o rozlohe 85,26 m2 budovy koncovej 

stanice, ktorá  sa nachádza na pozemku  KN-C 7878/9  v kat. úz. Žilina, ul. 

Vysokoškolákov (Vlčince III – bývalé pohostinstvo Jama)  do nájmu  formou 

obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

h) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny 

nájomného, pričom minimálna výška ceny nájomného akceptovanej zo strany 

Mesta Žilina je stanovená vo výške 2 560 €/ročne (odber energií a vody bude 

hradiť nájomca na vlastné náklady) 

i) nájom sa uzatvára na dobu neurčitú s možnosťou výpovede zo strany Mesta Žilina 

aj bez uvedenia dôvodu s 3-mesačnou výpovednou dobou 

j) nájomca umožní zamestnancom/vodičom Dopravného podniku mesta Žilina s. r. 

o. celoročné bezodplatné používanie sociálnych zariadení  

k) Mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy 

l) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ 

m) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej 

stránke mesta 

n) vybraný nájomca zloží kauciu vo výške 3-mesačného nájomného 

o) lehota na oznámenie vybraného návrhu do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov 

p) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny nájomného 

PLNENIE :  V mesiaci máj 2016 bude do MZ pripravený materiál na schválenie  

výsledku VOS. 
9. zámer prenechania obslužno-technického objektu v Lesoparku Chrasť, súp. č. 8398, 

ktorý sa nachádza pozemku  KN-C 4958/5  v kat. úz. Žilina o rozlohe 393 m2 do 

nájmu  formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

a) nájom sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od účinnosti zmluvy s možnosťou 

výpovede zo strany Mesta Žilina aj bez uvedenia dôvodu s 3-mesačnou 

výpovednou dobou  

b) užívanie predmetu nájmu výlučne na účel rekreácie a oddychu (denná prímestská 

rekreácia s ťažiskovou funkciou detského ihriskového priestoru) po celú dobu 

trvania nájmu 

c) nájomca zabezpečí pre návštevníkov lesoparku počas sezóny každodenne: rýchle 

občerstvenie, predaj nápojov, ako aj prístup na toalety v objekte, a to 

v minimálnom rozsahu 4 po sebe nasledujúcich hodín denne v rozmedzí medzi 

10:00 až 20:00 (sezóna je obdobie od 15.04. do 15.11. príslušného kalendárneho 

roka) 

d) stavebné úpravy môže nájomca vykonávať iba s predchádzajúcim písomným 

súhlasom prenajímateľa a na vlastné náklady, prípadné vybudované zhodnotenie 

predmetu nájmu zostane aj po ukončení nájomného vzťahu majetkom mesta 

Žilina bez nároku na kompenzáciu zo strany nájomcu 

e) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci najmä: 

 - víziu fungovania prenajímanej nehnuteľnosti, t. j. prevádzkovanie rýchleho 

občerstvenia, osvetová činnosť, rekreačné podujatia, aktivity, akcie pre 

účastníkov, ktoré bude nájomca povinný zorganizovať a uskutočniť 

v minimálnom rozsahu 2 krát ročne, 
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-  výšku nájmu, pričom minimálna výška akceptovaného nájomného zo strany 

Mesta Žilina je vzhľadom na povinnosti nájomcu, z ktorých mu vyplývajú 

finančné náklady ako aj vzhľadom na špecifické umiestnenie a sezónnu 

využiteľnosť stanovená podľa ceny v mieste obvyklej 500 €/ročne. Nájomca 

zároveň prehlási odberné miesta na odber el. energie a vody na seba a bude 50 

% nákladov za tieto služby refakturovať prenajímateľovi. 

f) vybraný nájomca zloží kauciu vo výške ročného nájomného 

g) vybraný nájomca poskytne potrebnú súčinnosť a spoluprácu so subjektmi, ktoré 

aktívne pôsobia v Lesoparku Chrasť (napr. Preles) a zároveň poskytne priestory 

objektu pre akcie mesta a mestských organizácií (všetky náklady s tým súvisiace 

si uhradí mesto, resp. mestská organizácia) 

h) vybraný nájomca zabezpečí na vlastné náklady bez nároku na kompenzáciu zo 

strany prenajímateľa prevádzku a údržbu toaliet v objekte, ktoré budú voľne 

prístupné návštevníkom lesoparku, pravidelnú výmenu vriec na odpad 

a pravidelné vysypávanie odpadkových košov v okolí objektu, ako aj ochranu 

objektu, t. j. pripojenie na PCO Mestskej polície, zimnú údržbu v okolí objektu 

(odpratávanie snehu a posyp chodníka v blízkosti prevádzky), pravidelné čerpanie 

septiku  podľa aktuálneho naplnenia, opravy na objekte a jeho pravidelnú údržbu, 

revíziu elektrických zariadení, el. inštalácie, bleskozvodu a požiarnych zariadení 

vrátane hasiacich prístrojov 

i) Mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy 

j) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ 

k) lehota na oznámenie vybraného návrhu - do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov 

l) Mesto Žilina si vyhradzuje právo vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje 

PLNENIE : V mesiaci máj 2016 bude do MZ pripravený materiál na schválenie  

výsledku VOS. 
10. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 7756, zast. pl. 

o výmere 444 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Trnavská, súp. č. 2997 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 5504, kat. úz. Žilina, a to: Lukáš Fajčík, trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 

Žilina – podiel 37/3081, Ing. Michal Varga, trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 

Žilina – podiel 25/3081, Ing. Tomáš Perháč a manželka Katarína Perháčová, rod. 

Ondovčinová, obaja trvale bytom Osloboditeľov 1635/7, 066 01 Humenné – podiel 

73/3081, Ing. Juraj Herko a manželka Ing. Zuzana Herková, rod. Ciberéová, obaja 

trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – podiel 62/3081, Rudolf Klieštik 

a manželka Mária Klieštiková, rod. Cingelová, obaja trvale bytom Nová Bystrica č. 

137, 023 05 – podiel 73/3081, Viera Tužinčinová, rod. Tužinčinová, trvale bytom 

Gemerská 1623/1, 010 08 Žilina – podiel 37/3081, Marián Gašpierik, trvale bytom 

Lietava č. 312, 013 18 – podiel 73/3081, Ing. Radoslav Kubof, trvale bytom 

Fatranská 3102/15, 010 08 Žilina – podiel 37/3081, Jarmila Zimenová, rod. 

Knapcová, trvale bytom Pittsburgská 1672/6, 010 08 Žilina – podiel 25/3081, 

Radoslav Zemančík a manželka Milada Zemančíková, rod. Szalayová, obaja trvale 

bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – podiel 73/3081, Martina Štadániová, rod. 

Štadániová, trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – podiel 73/3081 v 1/3, Ing. 

Barbora Štadániová, rod. Štadániová, trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – 
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podiel 73/3081 v 1/3, Róbert Štadáni, trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – 

podiel 73/3081 v 1/3, Ing. Peter Vyšlan, trvale bytom Čierne č. 432, 023 13 

a manželka Ing. Zuzana Vyšlanová, rod. Pallajová, trvale bytom Hažín č. 88, 072 34 

– podiel 73/3081, Anton Šupej, trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – podiel 

25/3081, Ing. Miroslav Dianiška a manželka Ing. Darina Dianišková, rod. 

Sumbalová, obaja trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – podiel 25/3081, 

Petra Hábková, rod. Hábková, trvale bytom Borkovského 761, 252 63 Roztoky, 

Česká republika – podiel 25/3081, Ing. Martin Fekiač, trvale bytom Trnavská 2997/1, 

010 08 Žilina – podiel 62/3081, Ľudmila Janáčková, rod. Janáčková, trvale bytom 96 

Charles Street Port Hope, Ontario, L1A 1S7, Canada – podiel 25/3081, Ing. Martin 

Brezáni, trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – podiel 62/3081, Marián 

Slota, trvale bytom Trnavská 2997/1, 010 08 Žilina – podiel 73/3081 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., ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE : Uzatvorená KZ 155/2016 – toho času podaný návrh na vklad. 

11. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 6331, zast. pl. 

a nádvoria o výmere 659 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na 

LV č. 1100 a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom 

pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Severná, súp. č. 2809 v Žiline, 

zapísanom na LV č. 5306, kat. úz. Žilina, a to: Ing. Ivan Maník, PhD. a Ing. Zuzana 

Maníková, rod. Galatová, obaja trvale bytom Gogoľova 1137/37, 010 04 Žilina – 

Závodie – podiel 66/2668  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., ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE : Uzatvorená KZ 154/2016 – toho času podaný návrh na vklad. 

12. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7783 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 727 m2, 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. 

Kubínska, súp. č. 1105 v Žiline, zapísanom na LV č. 5404, kat. úz. Žilina, a to:  Ing. 

Peter Bujaček, trvale bytom Antona Bernoláka 2170/43, 010 01 Žilina – podiel 

75/4215 v 1/4, Andrea Tarábková, rod. Bujačková, trvale bytom Kozmonautická 

3230/5, 821 02 Bratislava - podiel 75/4215 v 1/4,  Mária Kubičková, rod. Kubičková, 

trvale bytom Kubínska 1105/8, 010 08 Žilina – podiel 75/4215 v ½ 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. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

Uzatvorená KZ 167/2016 – je na podpise u vlastníkov bytov 

13. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7646 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1293 m2, 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. 

Tulská, súp. č. 1676 v Žiline, zapísanom na LV č. 5278, kat. úz. Žilina, a to:  Nikola 

Legéňová, trvale bytom Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina – podiel 38/5481 za cenu 
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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. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

Uzatvorená KZ 160/2016 – čaká sa na platbu KC. 

14. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8025 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1449 m2, 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. 

Limbová, súp. č. 3058 v Žiline, zapísanom na LV č. 5754, kat. úz. Žilina, a to:  

Katarína Pienčaková, rod. Pienčaková, trvale bytom Antona Bernoláka č. 2137/19, 

010 01 Žilina – podiel 84/7120 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. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

Uzatvorená KZ 162/2016 – toho času podaný návrh na vklad KZ. 

15. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/20 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 580 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Závodie a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Baničova, súp. č. 3395 v Žiline, zapísanom na LV č. 1631, kat. úz. Závodie, a to:  

Dmytro Babchuk, trvale bytom Mynajska 28/24, 88 000 Užhorod, Ukrajina – podiel 

1/48, Ing. Michal Adámek a manželka Ing. Eva Adámková, rod. Hudáková, obaja 

trvale bytom Baničova 3395/14, 010 15 Žilina – podiel 1/48, Ján Galia a manželka 

Gabriela Galiová, rod. Keráková, obaja trvale bytom Baničova 3395/16, 010 15 

Žilina – podiel 1/48, Stanislav Moravec a manželka Zdena Moravcová, rod. 

Žilincová, obaja trvale bytom Baničova 3390/19, 010 15 Žilina – podiel 1/48, Ing. 

Eva Beňová, rod. Skaličanová, trvale bytom Baničova 3395/16, 010 15 Žilina – 

podiel 1/48 v ½, Ing. Libor Beňo, trvale bytom Baničova 3395/16, 010 15 Žilina – 

podiel 1/48 v 1/2, Maroš Kubík a manželka Martina Kubíková, rod. Remišová, obaja 

trvale bytom  Baničova 3395/18, 010 15 Žilina – podiel 1/48, Katarína Hoštáková, 

rod. Závodská, trvale bytom Baničova 3395/18, 010 15 Žilina  - podiel 1/48 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. ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE : Uzatvorená KZ  - na podpise u žiadateľov. 

16. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8059 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1304 m2, 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. 

Borová, súp. č. 3178 v Žiline, zapísanom na LV č. 5764, kat. úz. Žilina, a to: Martina 

Cermanová, rod. Schillerová, trvale bytom Borová 3178/18, 010 07 Žilina – podiel 

70/5978, Gejza Schiller, trvale bytom Borová 3178/18, 010 07 Žilina – podiel 

70/5978 v 1/2, Agnesa Schillerová, rod. Gomolová, trvale bytom Borová 3178/18, 

010 07 Žilina – podiel 70/5978 v ½, Ing. Andrea Schillerová, rod. Schillerová, 

Borová 3178/18, 010 07 Žilina – podiel 70/5978, Emília Hamalová, rod. 

Rakovanová, trvale bytom Borová 3178/16, 010 07 Žilina – podiel 49/5978, Ing. 

arch.  Zuzana Grúňová, rod. Babjaková, trvale bytom Borová 3178/14, 010 07 Žilina 
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– podiel 49/5978, Mgr. Martina Kozáčková, rod. Kubjatková, trvale bytom Borová  

3178/13, 010 07  Žilina podiel 70/5978 v 1/4, Maroš Kubjatko, trvale bytom Borová  

3178/13, 010 07  Žilina podiel 70/5978 v 1/4, Lukáš Púček, trvale bytom trvale 

bytom Borová  3178/12, 010 07  Žilina podiel 70/5978 v 1/2, Eva Púčková, rod. 

Chovančíková, trvale bytom Borová  3178/12, 010 07  Žilina podiel 70/5978 v 1/2, 

PaedDr. Peter Kolcun, trvale bytom Vihorlatská 7060/5, 080 01 Prešov - podiel 

70/5978 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. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve 

žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ – na podpise u žiadateľov. 

17. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7763 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 746 m2, 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. 

Trnavská, súp. č. 1357 v Žiline, zapísanom na LV č. 5503, kat. úz. Žilina, a to: Pavel 

Sviták a manželka Andrea Svitáková, rod. Zajacová, obaja trvale bytom M. Dulu 

4925/44, 038 61 Martin – podiel 90/4081, Ing. Blažena Matychová, rod. Moravcová, 

trvale bytom Lermontova 8, 036 01 Martin – podiel 91/4081 v ½, Martin Páleš, trvale 

bytom Trnavská 1357/14, 010 08 Žilina – podiel 75/4081, Ing. Milan Čellár, trvale 

bytom Ľudovíta Štúra 2045/9, 026 01 Dolný Kubín – podiel 12/4081, Jozef Žiak, 

trvale bytom Trnavská 1357/13, 010 08 Žilina – podiel 74/4081, Zuzana Uličná, rod. 

Uličná, trvale bytom Trnavská 1357/13, 010 08 Žilina – podiel 41/4081, Emil 

Hazlinger a manželka Mária Hazlingerová, rod. Gogoláková, obaja trvale bytom 

Nanterská 1680/16, 010 08 Žilina – podiel 63/4081, Milan Mintúch, trvale bytom 

Trnavská 1357/12, 010 08 Žilina – podiel 74/4081, Martina Meňhartová, rod. 

Meňhartová, trvale bytom Trnavská 1357/12, 010 08 Žilina – podiel 91/4081 v 1/6, 

Jana Jacková, rod. Meňhartová, trvale bytom Dr.Mašurku 923, 032 61 Važec – podiel 

91/4081 v 1/6, Ing. Rudolf Luksa a manželka Veronika Luksa, rod. Náhliková, obaja 

trvale bytom Trnavská 1357/12, 010 08 Žilina – podiel 91/4081, Peter Bílik, trvale 

bytom Tichá 1180/1, 010 01 Žilina – podiel 91/4081 v 1/2, Ing. Peter Wartiak, trvale 

bytom Trnavská 1357/12, 010 08 Žilina – podiel 91/4081 v 1/2, Ing. Marta 

Wartiaková, rod. Prékopová, trvale bytom Trnavská 1357/12, 010 08 Žilina – podiel 

91/4081 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 €/m2 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené 

stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE : Uzatvorená KZ 170/2016 – čakáme na úhradu kúpnej ceny. 

18. bezodplatné nadobudnutie majetku – objektov budúcich vyvolaných investícií 

v rámci stavby „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, číslo stavby A12084“ od odovzdávajúceho: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 31 364 501 a za týmto účelom 

uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 

vyvolaných investícií 

 

Číslo a názov stavebných objektov: 

 
č. PS/SO Názov PS, SO 
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53-21-12 Križovatka Kysucká cesta – Hviezdoslavova, cestná svetelná signalizácia 

53-33-01 Žilina Strážov, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 199,584 

53-33-01.1A - statika – tubus 

53-33-01.1B - statika - rampy a schodiská 

53-33-01.2 - architektúra a zastrešenie 

53-33-01.3 - elektroinštalácia a osvetlenie 

53-33-01.4 - odvodnenie 

53-33-03 
prestavba železničného mosta cez Rajčianku na cestný most, sžkm 
199,850 

53-33-04 most cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka, sžkm 200,494 

53-33-06 podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe, sžkm 201,500 

53-33-06.1A - statika – tubus 

53-33-06.1B - statika - rampy a schodiská 

53-33-06.2 - architektúra – zastrešenie 

53-33-06.3 - elektroinštalácia a osvetlenie 

53-33-06.4 - odvodnenie 

53-33-07.2 
rekonštrukcia železničných mostov cez Váh (Nová lávka pre chodcov a 
cyklistov), sžkm 250,693 

53-33-08 
podchod pre chodcov a cyklistov v Budatíne, sžkm 250,964  

53-33-08.1A - statika – tubus 

53-33-08.1B - statika - rampy a schodiská 

53-33-08.2 - architektúra – zastrešenie 

53-33-08.3 - elektroinštalácia a osvetlenie 

53-33-08.4 - odvodnenie 

53-33-09 rekonštrukcia železničného mosta ponad ulicu Kysucká, sžkm 337,694 

53-33-09.3 - odvodnenie 

53-33-11 
rekonštrukcia a predĺženie podchodu pre chodcov z ulice Národná, sžkm 
337,261 

53-33-11.1 - statika - tubus a schodiská 

53-33-11.2A - architektúra a zastrešenie tubus 

53-33-11.3A - elektroinštalácia a osvetlenie – tubus 

53-33-11.4 - odvodnenie 

53-35-18 Žilina Strážov - Váh, verejné osvetlenie 

53-35-18.1 - osvetlenie komunikácie cestného nadjazdu pri zastávke Nová Žilina 

53-35-18.2 - osvetlenie miestnej komunikácie k rušňovému depu 

53-35-18.3 - osvetlenie miestnej komunikácie k záhradkárskej osade Strážov 

53-35-18.4 - osvetlenie chodníka k podchodu pri rušňovom depe 

53-35-18.5 - osvetlenie chodníka na železničnom moste cez Váh - Budatín 

53-35-18.6 - osvetlenie cestnej komunikácie Kysucká cesta 

53-35-18.7 - osvetlenie cestného prepojenia ulíc Uhoľná - Ľavobrežná 1/18A 

53-37-01 Žilina Strážov - Váh, dažďová kanalizácia 

53-37-01.3 Odkanalizovanie cestného prepojenia ulíc Uhoľná - Ľavobrežná 1/18A 

53-38-01 
prístupová komunikácia k podchodu pre chodcov a cyklistov v Strážove, 
sžkm 199,594 

53-38-02 komunikácia cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka 

53-38-03 zastávka Žilina odbočka, prístupová komunikácia k lokomotívnemu depu 

53-38-05 
prístupová komunikácia k podchodu pre chodcov a cyklistov pri depe, 
sžkm 201,500 

53-38-06 
prístupová komunikácia k podchodu pre chodcov a cyklistov v Budatíne, 
sžkm 250,973 

53-38-07 úprava mestskej komunikácie Kysucká a nadväzujúcich komunikácií 
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53-38-11 Žel. most cez Váh v Budatíne, komunikácia pre chodcov a cyklistov 

53-38-11.1 - úsek rušňové depo - Budatínsky hrad 

53-38-12 Prepojenie ulíc Uhoľná a Ľavobrežná 

53-38-12.1  - Predĺženie Uhoľnej ulice vrátane okružnej križovatky 

          PLNENIE: Zmluva o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve v štádiu 

pripomienkovania. 

 

Uznesenie č. 18/2016 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena)  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1a.  zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 249/2015 zo dňa 07.12.2015  

 

1b. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 957/2, zast. pl.  

o výmere 14 m2 v zmysle GP 44330227-176/2015 v k. ú. Budatín, a jeho odpredaj do 

podielového spoluvlastníctva 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Mgr. Monike 

Rúčkovej a p. Ľubomírovi Rúčkovi, obaja bytom Jána Vojtaššáka 3146/10, Žilina, za 

cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia č. 9/2013  

MZ vo výške 35 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 490 €,  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu jeho 

nevyužiteľnosti mestom Žilina a zabezpečenia parkovania pri svojom rodinnom 

dome č. s. 276 v k. ú. Budatín 

       Uzatvorená KZ 178/2016  - podaný návrh na vklad 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku a jeho odplatnú zámenu s doplatkom 

spoločnosťou BH Centrum s.r.o. vo výške 1 704,76 €, 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov so spoločnosťou BH Centrum s.r.o., so sídlom Poľnohospodárska 1224, 

Teplička nad Váhom, IČO: 36 426 873, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu realizácie projektu parkovacieho 

domu so športoviskom v k. ú. Závodie (Hájik) mestom a zabezpečenia parkovacích 

plôch pri objekte žiadateľa v areáli FNsP Žilina 

Ide o nasledovné nehnuteľnosti:  

 

pozemky vo vlastníctve  mesta Žilina v k. ú. Žilina:  

parc. č. KN-C  5186/52, ostat. pl. o výmere  817 m2  

parc. č. KN–C 5186/20, ostat. pl. o výmere  219 m2  

parc. č. KN–C 5186/84, ostat. pl. o výmere  230 m2  

 

pozemok vo vlastníctve spoločnosti BH Centrum s.r.o. v k. ú. Závodie:  

parc. č. KN-C 1472/415, zast. pl. o výmere 2 498 m2  

       PLNENIE : v riešení 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 315/4, zast. pl. 

o výmere 330 m2 v k. ú. Zástranie a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov  

spoločnosti COOP Jednota Žilina SD, so sídlom Predmestská 71, Žilina, IČO: 

00 169 048 za cenu stanovenú uznesením mestskej rady č. 17/2016 vo výške 70 €/m2, 

čo predstavuje celkovú hodnotu 23 250 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého 

posudku vo výške 150 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 
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písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu rekonštrukcie a rozšírenia už existujúcej 

prevádzkovej budovy na pozemku parc. č. 315/3 v k. ú. Zástranie  

PLNENIE : KZ odoslaná na pripomienkovanie COOP Jednota SD. 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 2379/6, zast. pl. 

o výmere 71 m2 v zmysle GP 265/2015 v k. ú. Závodie a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov p. Kamilovi Káčerovi s manž. Sidóniou Káčerovou, obaja bytom 

Drieňova 720/1, Žilina, za cenu stanovenú uznesením mestskej rady č. 17/2016 vo 

výške 100 €/m2, čo predstavuje celkovú hodnotu 7 298 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 198 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu umiestnenia 

hospodárskeho objektu pri rodinnom dome parc. č. KN-C 1160/12 v k. ú. Závodie vo 

vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 219/2016 – toho času na vklade na katastri. 

5. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 917/16, t.tráv.p. 

o výmere 105 m2  v zmysle GP 47643871-54/2015 v k. ú. Bytčica a jeho odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov p. Emilovi Repkovskému, bytom A. Bielka 531/50, 

Žilina, za cenu stanovenú uznesením mestského zastupiteľstva vo výške 79,06 €/m2, 

čo predstavuje celkovú hodnotu 8 410,30 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého 

posudku vo výške 109 € ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaná časť priamo nadväzuje na pozemky 

vo vlastníctve žiadateľa 

Uzatvorená KZ 185/2016 a podaný návrh na vklad do katastra. 

6. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-E 5514/2, zast. pl. 

o výmere 736 m2 v k. ú. Trnové a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov  

Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO č. 2821 Žilina – Lúčky, IČO: 00 178 152 za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 171/2015 v celkovej výške 3 381,04 €, ktorá 

bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 150 € ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že je 

využívaný ako prístupová komunikácia pre záhradkárov do areálu záhradkárskej 

osady Žilina-Lúčky.  

Zároveň sa na odpredávaný pozemok zriaďuje:  

- bezplatné vecné bremeno, spočívajúce v práve prechodu pešo, ako aj 

motorovými vozidlami pre verejnosť, 

- v prípade predaja sa zriaďuje predkupné právo v prospech mesta Žilina. 

PLNENIE :  v riešení 

7. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemkov v zmysle GP 12/2009 v k. ú. 

Závodie:  

parc. č. KN-C 1020/6, záhrada o výmere 33 m2 

parc. č. KN-C 1020/7, zast. pl. o výmere 11 m2 

parc. č. KN-C 1020/8, zast. pl. o výmere 52 m2  

parc. č. KN-C 1020/4, zast. pl. o výmere 37 m2 

parc. č. KN-C 1020/9, zast. pl. o výmere   7 m2   

a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Monike Vincze, bytom Pod 

Laščeky 307/37, Žilina, spolu s manž. Jozefom Vincze, bytom Borová 3176/5, Žilina 

za cenu stanovenú uznesením mestskej rady č. 17/2016 vo výške 100 €/m2, čo 

predstavuje celkovú hodnotu 14 109 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého 

posudku vo výške 109 € ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. za účelom rekonštrukcie a prístavby rodinného domu č. s. 

19 parc. č. 1020/4, 8 v k. ú. Závodie 

PLNENIE : Uzatvorená KZ 184/2016 – toho času na vklade. 
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8. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5829/28, zast. pl. 

o výmere 60 m2 v zmysle GP 47766816-01/2015 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov spoločnosti Webtron, s.r.o., so sídlom ul. SNP 130/58, 

Čadca, IČO: 44 808 178 za cenu stanovenú uznesením mestského zastupiteľstva vo 

výške 100 €/m2, čo predstavuje celkovú hodnotu 6 150 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 150 € ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. za účelom vybudovania 

prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa parc. č. KN-C 

4853/4 a 4971/20 pre k. ú. Žilina. Zároveň sa zriaďuje:  

- bezplatné vecné bremeno pre mesto Žilina, spočívajúce v práve prechodu pešo, 

ako aj prejazdu motorovými a osobnými vozidlami cez odpredávaný pozemok 

s tým, že ostane neoplotený a voľne prístupný, 

- bezplatné vecné bremeno na všetky existujúce inžinierske siete prechádzajúce 

pozemkom. 

PLNENIE :  Uzatvorená Kúpna zmluva a zmluva o zriadení VB č. 224/2016 – toho 

času na vklade.           

9a.   zrušenie uznesenia  č. 195/2015 Mestského zastupiteľstva v Žiline, zo dňa 28.09.2015 

         9b.  prebytočnosť nehnuteľného majetku a jeho bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov so Žilinským samosprávnym krajom, so sídlom Komenského 48, Žilina, 

IČO: 37 808 427 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu potreby vzájomného vysporiadania vlastníckych 

vzťahov k nehnuteľnostiam, vybudovanie a scelenie športového areálu, chodníkov a 

cyklotrasy 

Ide o nasledovné nehnuteľnosti:   

 

pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina  v k. ú. Žilina o celkovej výmere 2 350 m2:  

 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/74 ostatné plochy o výmere 378 m2 

novovytvorený geometrickým plánom č. 26/2015 vyhotoveným Ing. Emíliou 

Rybárskou dňa 19.08.2015, geodetické práce, A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO: 

36975907, autorizačne overeného Ing. Emíliou Rybárskou dňa 19.08.2015 z 

pôvodného pozemku parc. KN – C č. 6529/74, zapísaný na liste vlastníctva č. 1100  v  

k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/75 ostatné plochy o výmere 286 m2 
zapísaný na LV č. 1100 pre k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/85 ostatné plochy o výmere 1 686 m2   
novovytvorený geometrickým plánom č. 36975907-35/2015 vyhotoveným Ing. 

Emíliou Rybárskou, geodetické práce, A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČ0: 36 975 907 

z pôvodného pozemku parc. č. KN-C 6529/3, zapísaný na liste vlastníctva č. 1100 v k. 

ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

 

pozemky vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja o výmere 4 803 m2:  

pozemok parc. KN – C č. 721/789 orná pôda o výmere 3 m2 

pozemok parc. KN – C č. 721/790 orná pôda o výmere 2 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1230 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere  143 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere  192 m2 

pozemok parc. KN – C č. 993/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere  113 m2 
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pozemok parc. KN – C č. 993/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere  145 m2 

zapísané na liste vlastníctva č. 2109  pre k. ú. Budatín, obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

 

pozemok parc. KN – C č. 5818/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere  19 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere  665 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1241 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere  29 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere  301 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere  142 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere  37 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 8456  v  k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

pozemok parc. KN – C č. 5816/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2 
novovytvorený geometrickým  plánom č. 29/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 08.07.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 08.07.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1271/2015 z 20.07.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – E č. 5818  zapísaný na liste vlastníctva č. 7791  v  k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

pozemok parc. KN – C č. 3035/57 ostatné plochy o výmere  32 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/58 ostatné plochy o výmere  131 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/78 ostatné plochy o výmere  28 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/79 ostatné plochy o výmere  161 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/80 ostatné plochy o výmere  9 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/81 ostatné plochy o výmere  38 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/84 ostatné plochy o výmere  36 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/101 ostatné plochy o výmere  14 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/102 ostatné plochy o výmere  18 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/103 ostatné plochy o výmere  64 m2 

novovytvorené geometrickým  plánom č. 55/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 06.08.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 06.08.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1168/2015 z 11.08.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – E č. 5818 zapísaný na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

pozemok parc. KN – C č. 3035/83 ostatné plochy o výmere 2 m2 
novovytvorený geometrickým  plánom č. 55/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 06.08.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 06.08.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1168/2015 z 11.08.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – C č. 3035/75  zapísaný na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

PLNENIE: Zámenná zmluva sa pripravuje. 

10. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

prenájom pozemkov parc. č. KN-C 653/2, t.tráv.p. o výmere 1 418 m2 a parc. č. KN-

C 1063/2, vodná plocha o výmere 34 m2 v zmysle GP 20/2012 v k. ú. Zádubnie 3/5 

väčšinou všetkých poslancov s p. Alžbetou Bušíkovou, bytom Bežová 1117/6, Žilina 

za cenu prenájmu 1 €/m2/ročne, čo predstavuje celkový ročný nájom 1 452 € ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
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z dôvodu, že uvedené pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti pozemkov vo 

vlastníctve žiadateľky 711/44,16, 17, 639/12, 639/13, 14, ktorá na žiadaných 

pozemkoch odstráni kroviny, buriny a vysadí okrasné a ovocné stromy a bude sa 

o tieto pozemky starať. Nájomca sa zaväzuje zachovať účel prenájmu, pozemky 

zostanú voľne prístupné neoplotené a nebude na nich realizovať akúkoľvek výstavbu. 

PLNENIE: NZ 187/2016  nebude uzatvorená, nakoľko žiadateľ nesúhlasí s 

cenou nájmu. 

11. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 15 rokov na prenájom časti pozemku parc. č. 

KN-C 1577/2, zast. pl. o výmere 1 m2 v k. ú. Žilina, za účelom umiestnenia 

a prevádzkovania merného objektu v rámci hydrogeologického prieskumu, a to 3/5 

väčšinou všetkých poslancov so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, so 

sídlom Jeséniova 17, Bratislava, IČO: 156 884 za cenu 25 €/m2/ročne, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu 

projektu: „Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných 

a povrchových vôd“ 

PLNENIE : NZ odoslaná na podpis žiadateľovi – SHMU Bratislava. 

12. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s VUSLAT – BIBI s. r. o., Hollého 232/79, 015 01 Rajec, IČO: 47 636 688,  na 

prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 6163/1, ostatná plocha, v k. ú. Žilina 

o výmere 17,7 m2 v k. ú. Žilina pod predajným stánkom so sortimentom predaja 

potravinárskeho tovaru bez alkoholických a tabakových výrobkov za cenu 114 

€/m2/ročne, čo predstavuje celkovú čiastku 2 017,80 €/ročne, a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že uvedená spoločnosť je vlastníkom predajného 

stánku 

PLNENIE : splnené - uzatvorená NZ 168/2016 

 

Uznesenie č. 22/2016 V RIEŠENÍ 

k Odpovedi a protinávrhu vedenia mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

pánovi Trabelssiemu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. vyzýva a žiada pána Ing. George Trabelssieho, 

 

1. aby zabezpečil ako prejav ústretového kroku voči mestu, že spoločnosti z portfólia 

skupiny SIRS, ku ktorým sa verejne hlási, uhradia mestu Žilina: 

a) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 

59 % z výnosu z predaja parkovacieho domu pod OC MIRAGE, príjmu z kúpnej 

ceny 5 825 000 € bez DPH 

b) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 

 dlžnú sumu k 10.02.2016 z titulu neuhradených faktúr v sume 599 450,13 € 

c) SIRS-Project, a.s. daňový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške   

50 223,52 €, 

d) MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. náhradu za užívanie pozemkov mesta, ktoré 

užíva bez platného právneho dôvodu 
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I. verí,  

1. že pán Ing. George Trabelssie zaujme konštruktívny prístup tým, že vyriešime ako 

prvé vyššie zmieňované body a následne môžeme rokovať aj o ďalších vzájomných 

otázkach 

 

II. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, 

1. aby zabezpečil zaslanie nasledovnej výzvy pánovi Ing. George Trabelssiemu: 

„Vážený pán Ing. George Trabelssie, 

 

mesto Žilina a spoločnosti, ku ktorým sa verejne hlásite, sú viazané viacerými 

zmluvami, ktoré boli uzavreté najmä v rokoch 2003 – 2009. Vzhľadom k tomu, že život 

odvtedy priniesol mnohé témy, ktoré je nevyhnutné spoločne vyriešiť, vítame Váš 

záujem riešiť naše spoločné obchodné problémy, ktorý ste verejne deklarovali dňa 

20.01.2016 na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii. 

Radi by sme preto s Vami prebrali problémy, o ktorých si myslíme, že je nevyhnutné 

zaoberať sa nimi (vysporiadanie pozemkov pod OC Mirage, zmluva o Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o., zmluva o výstavbe športovej haly na Karpatskej ulici, 

budúcnosť športovej haly (tzv. korytnačky) na Bôriku a pod.). 

Ako ústretový krok z Vašej strany, ktorý otvorí cestu našej spoločnej komunikácii, 

považujeme vyrovnanie podlžností viacerých obchodných spoločností voči Mestu 

Žilina, preto si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste zabezpečili, že spoločnosti z portfólia 

skupiny SIRS alebo nimi ovládané spoločnosti uhradia mestu Žilina, a to: 

a) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 59 % z výnosu z predaja parkovacieho domu 

pod OC MIRAGE, teda príjmu z kúpnej ceny 5 825 000 € bez DPH. 

b) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. dlžnú sumu z titulu neuhradených faktúr 

v sume 599 450,13 € k 10.02.2016, 

c) SIRS-Project, a.s. daňový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške  50 223,52 € 

d) MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. náhradu za užívanie pozemkov mesta, ktoré 

užíva bez platného právneho dôvodu. 

Myslíme si, že občania Žiliny budú veľmi pozorne sledovať, či urobíte tento ústretový 

krok, teda či chcete, aby sme Vás považovali za seriózneho obchodného partnera mesta 

Žilina. Prosím berte túto našu výzvu ako prejav dobrej vôle mesta otvorene a čestne 

komunikovať. 

S pozdravom 

poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline“ 

aby zabezpečil uverejnenie uvedenej výzvy vo februári 2016 v dostupných médiách nášho 

regiónu 

Plnenie: Ad I.: Uskutočnilo sa rokovanie s pánom Trabelssiem za účasti poslancov, 
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ktorí o tom mali záujem. Zároveň mesto zaslalo po uvedenom stretnutí konkrétny návrh na 

riešenie.   

 Ad III.: týždenníky MY Žilinské noviny a Žilinský večerník odmietli uvedenú výzvu 

zverejniť hoc aj ako inzerciu. Internetový portál žilinak.sk sa rozhodol túto informáciu 

stiahnuť. Výzva ale bola v plnom znení publikovaná v Radničných novinách. Zároveň bola 

výzva zaslaná aj Ing. G. Trabelssiemu. 

 

          z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 04.04.2016 

 

Uznesenie č. 23/2016 SPLNENÉ, vzaté na vedomie 

k Správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

II. berie na vedomie 

 

1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

Uznesenie č. 24/2016 SPLNENÉ, vzaté na vedomie 

k Správe o výsledkoch kontrol 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol 

 

 

Uznesenie č. 25/2016 SPLNENÉ, vzaté na vedomie 

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2015 

- informatívna správa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 10/2015 – 

informatívnu správu tak, ako je predložená 

 

 

Uznesenie č. 26/2016 SPLNENÉ – bod III. Bude poslancom dodaný pre konaním MZ 

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2016 tak, ako je 

predložená 

 

III. žiada 

 

1. prednostu mestského úradu, aby najneskôr v termíne do najbližšieho zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva v Žiline informoval poslancov o: 

 

a) výške rezervného fondu po zapracovaní zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 2/2016 

b) čerpaní prostriedkov z rezervného fondu za posledné dva roky 

c) aktuálnom stave rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca, ako aj celkových 

predpokladaných nákladoch na rekonštrukciu a jej predpokladaných dopadoch na 

rozpočet Mesta Žilina, rovnako o výške schválenej pomoci, ktorú Mesto Žilina 

nebude môcť, aj vzhľadom na nesplnenie termínu ukončenia projektu, čerpať 

a bude ju musieť vykryť zo svojho rozpočtu 

 

2. prednostu mestského úradu, aby najneskôr v termíne do najbližšieho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline doručil poslancom kompletné znenie Rozpočtu 

Mesta Žilina na rok 2016 po zmene rozpočtovým opatrením č. 2/2016, v podrobnom 

členení na program, podprogram, funkčnú klasifikáciu, ekonomickú klasifikáciu a 

akciu 

 

 

Uznesenie č. 27/2016  SPLNENÉ, schválené 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda v meste 

Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o organizácii miestneho referenda v meste 

Žilina 
 

 

Uznesenie č. 28/2016 SPLNENÉ, schválené 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú školské obvody základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016, ktorým sa určujú školské obvody základných     

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 
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Uznesenie č. 29/2016 SPLNENÉ, schválené 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

 

 

Uznesenie č. 30/2016 SPLNENÉ, schválené 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť 

a stravné v zariadeniach detských jaslí 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú 

starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí 

 

 

Uznesenie č. 31/2016 SPLNENÉ, schválené 

k Návrhu na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Vymenovanie predsedov a členov grantových komisií pre rok 2016 

 

 

Uznesenie č. 32/2016 SPLNENÉ, vzaté na vedomie 

k Informatívnej správe o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

rok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

rok 2015 
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Uznesenie č. 33/2016 SPLNENÉ, schválené 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina 

 

 

Uznesenie č. 34/2016 SPLNENÉ, schválené 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 

Trhovisko pri autobusovej stanici 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 

Trhovisko pri autobusovej stanici 

 

 

Uznesenie č. 35/2016 SPLNENÉ, schválený 

k Schváleniu Investičného zámeru nadobudnutia 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom 

dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Investičný zámer Mesta Žilina realizovať budúcu  kúpu nájomných bytov v budúcom 

polyfunkčnom dome - 40 bytových jednotiek v bežnom štandarde a technickej 

vybavenosti, v meste Žilina - ul. Daniela Dlabača, postavené na pozemkoch č. KN C 

register p. č. 1962, 1963, 1964, 1965/1, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

mesta Žilina, formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Žilina 

a budúcim predávajúcim, ktorý bude úspešným uchádzačom v procese verejného 

obstarávania, a to s nasledovnými podstatnými náležitosťami zmluvy: 

 

a) pôjde o 40 bytových jednotiek a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, 

spoločných zariadeniach a príslušenstve domu vrátane technickej vybavenosti 

a spevnených plôch, ďalej len ako „Stavba“. Polyfunkčný dom bude obsahovať aj 

nebytové priestory obchodného a administratívneho charakteru, ktoré mesto 

Žilina nebude nadobúdať, a ostanú tak vlastníctvom budúceho predávajúceho, 

ktorý s týmto majetkom môže nakladať podľa vlastného uváženia,  

b) kúpa a financovanie Stavby sa bude realizovať s využitím kombinácie úveru 

ŠFRB, dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

a vlastných zdrojov mesta Žilina, 
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c) kúpa bytových jednotiek bude financovaná vo výške 100% súčtu poskytnutej 

dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo 

ŠFRB, a prípadne časť obstarávacích nákladov na byty vlastnými zdrojmi mesta 

Žilina. Kúpa technickej vybavenosti a spevnených plôch bude financovaná 

z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (kanalizačná 

a vodovodná prípojka, max. 70% z obstarávacích nákladov) a z vlastných zdrojov 

mesta Žilina, kúpa oplotenia z vlastných zdrojov mesta Žilina. Financovanie sa 

môže uskutočniť aj za iného percentuálneho pokrytia nákladov na odkúpenie 

Stavby z úveru zo ŠFRB  a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR, pokiaľ to bude pre mesto akceptovateľné, 

d) v prípade, že Mesto Žilina nebude prvý raz, kedy to bude možné, úspešné so 

žiadosťou o financovanie podľa predošlých bodov uznesenia, môže o úver ŠFRB 

ako i dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadať aj 

opakovane, a to počas 3 rokov od kolaudácie Stavby, čím je aj ohraničená doba 

platnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 

e) podmienky, za ktorých bude uzavretá kúpna zmluva a dôjde k odkúpeniu 

zhotovenej Stavby Mestom Žilina: 

I. nastane právoplatnosť kolaudačných rozhodnutí a iných užívacích 

povolení všetkých častí Stavby, 

II. Mesto Žilina bude mať zabezpečené financovanie podľa bodu 1 písm. 

c) tohto uznesenia, 

III. Mesto Žilina akceptuje zhotovenie Stavby bez vád a nedorobkov, 

IV. Stavba ani žiadna z jej súčastí nebude zaťažená akýmikoľvek 

ťarchami, exekučnými, konkurznými a/alebo daňovými konaniami 

a/alebo správnymi konaniami s obdobnými účinkami, a žiadne 

z takýchto konaní, v ktorých by Stavba alebo jej súčasti mohli byť 

dotknuté ani nebude začaté, s výnimkou prípadných tiarch a/alebo 

uvedených konaní, ktoré na základe svojho písomného vyjadrenia 

Mesto Žilina nepovažuje za  prekážku uzavretia kúpnej zmluvy. 

V. príslušné časti Stavby budú zapísané na liste vlastníctva na 

katastrálnom úrade. 

f) vyššie uvedené pozemky budú budúcemu predávajúcemu prenajaté za účelom 

výstavby na dobu určitú (kým mesto kúpnou zmluvou nenadobudne Stavbu alebo 

na trvanie nanajvýš podľa bodu 1 písm. d) tohto uznesenia) za 1€/rok/celý 

predmet nájmu, 

g) pokiaľ by nedošlo z akýchkoľvek príčin k odkúpeniu Stavby, a pozemky by ostali 

zastavané rozostavanou alebo dokončenou Stavbou, budúci predávajúci sa 

zaväzuje odkúpiť od mesta pozemky za znalcom stanovenú cenu v čase pred 

zastavaním pozemkov, 

h) na dobu medzi skolaudovaním Stavby a jej odkúpením Mestom Žilina dá budúci 

predávajúci Mestu Žilina Stavbu do nájmu vo výške najviac  3,32% €/ročne/celá 

Stavba z ceny Stavby.  

 

2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom v procese verejného 

obstarávania ako budúcim nájomcom na dobu určitú najviac 3 rokov od kolaudácie 

Stavby, kde predmetom nájmu budú pozemky v kat. úz. Žilina č. KN C parc. č. 1962, 

1963, 1964, 1965/1 za nájomné vo výške 1 €/celý predmet nájmu/ročne ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb., na schválenie ktorého je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, a ktorým je 

skutočnosť, že víťazný uchádzač, od ktorého Mesto Žilina za podmienok daných 
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zmluvou o budúcej kúpnej zmluve Stavbu odkúpi, potrebuje ako právny titul 

k stavebnému konaniu predložiť právny vzťah k pozemkom, na ktorých bude 

výstavba realizovaná, pričom za podmienok dohodnutých v Zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve môže dôjsť k odkúpeniu Stavby Mestom Žilina. 

 

3. Pre prípad podľa bodu 1 písmena g) uznesenia schválenie budúceho odpredaja 

pozemkov v kat. úz. Žilina č. KN C parc. č. 1962, 1963, 1964, 1965/1 víťaznému 

uchádzačovi v procese verejného obstarávania ako budúcemu kupujúcemu za cenu 

stanovenú znalcom v čase pred zastavaním pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa. 

 

4. Zrealizovanie záložného práva na dokončenú Stavbu, resp. jej súčasti (napr. byty) pri 

uzavretí kúpnej zmluvy v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako formu ručenia úveru a zachovania 

nájomného charakteru bytov. 

 

5. Nájomný charakter bytov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym 

fondom rozvoja bývania. 

 

6. Záväzok Mesta Žilina dodržiavať pri prenájme bytov ustanovenia § 22 zákona č. 

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. 

 

 

Uznesenie č. 36/2016 SPLNENÉ 

k Správe k protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 

19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je 

nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. vyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 306/15/5511-2 zo dňa 21.01.2016 ako celku 

Plnenie: na rokovanie MZ 16.5.2016 bude predložený návrh novely VZN, ktorá reaguje na 

uvedené uznesenie. 

 

Uznesenie č. 37/2016 SPLNENÉ, vzaté na vedomie 

k Informácii o súdnych sporoch 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. predloženú informáciu o súdnych sporoch 
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Uznesenie č. 38/2016 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. dlhodobý prenájom (50 rokov) časti pozemku parc. č. KN-E  426, orná pôda (ktorému  

zodpovedá časť parc. č. KN-C 376/1, ostat. pl. o výmere 2 036 m2) v k. ú. Brodno, 

zapísaného na LV č. 2034 od Slovenského pozemkového fondu, so sídlom Búdková 

č. 36, Bratislava, IČO: 17 335 345, za cenu 10 €/ročne/celý predmet nájmu za účelom 

vybudovania parku pietneho a odpočinkového  miesta  v k. ú. Brodno  

PLNENIE : V riešení. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C  6439, zast. pl. 

o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže vo vlastníctve 

žiadateľky a jeho odpredaj p. Eve Strukovej, bytom Gabajova 2612/12, Žilina, za 

cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo 

výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 1 007 €. Pozemok sa odpredáva 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemok 

zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

PLNENIE : Uzatvorená KZ 260/2016. 

3. bezodplatný prevod nasledovných pozemkov v k. ú. Žilina do vlastníctva mesta Žilina 

od spoločnosti I.F.I. DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom Lichardova 36, Žilina, IČO: 

36 422 223, ktoré sú zapísané na LV č. 7782 pre k. ú. Žilina:   

parc. č. KN-C  6163/25, zast. pl. o výmere 15 m2  

parc. č. KN-C  6163/30, zast. pl. o výmere 4 m2 

parc. č. KN-C  6163/31, zast. pl. o výmere 201 m2 

parc. č. KN-C  6163/32, zast. pl. o výmere 8 m2  

parc. č. KN-C  6163/33, zast. pl. o výmere 2 m2  

parc. č. KN-C  6163/34, zast. pl. o výmere 2 m2  

parc. č. KN-C  6163/35, zast. pl. o výmere 4 m2 

parc. č. KN-C  6163/36, zast. pl. o výmere 1 m2 

parc. č. KN-C  6163/37, zast. pl. o výmere 3 m2 

parc. č. KN-C  6163/38, zast. pl. o výmere 2 m2 

parc. č. KN-C  6163/39, zast. pl. o výmere 2 m2  

parc. č. KN-C  6163/40, zast. pl. o výmere 6 m2 

parc. č. KN-C  6163/41, zast. pl. o výmere 3 m2  

parc. č. KN-C  6163/42, zast. pl. o výmere 3 m2  

parc. č. KN-C 6163/43, zast. pl. o výmere 5 m2  

parc. č. KN-C 6163/44, zast. pl. o výmere 11 m2  

parc. č. KN-C 6163/137, zast. pl. o výmere 23 m2   

      PLNENIE : v riešení 

4. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, so sídlom Jeséniova 17D, Bratislava, IČO:  

00 156 906 ako vlastníka nehnuteľností zapísaných na LV č. 6370 pre k. ú. Žilina, 

spočívajúceho v práve prechodu pešo, ako aj prejazdu motorovými vozidlami cez 

novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 361/8, zast. pl. o výmere 62 m2 v zmysle GP 

36442500-282/2015 v k. ú. Žilina za jednorazovú odplatu v celkovej výške 602,47 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku č. 8/2016 vo výške 160 €  
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PLNENIE : v riešení 
5. uzatvorenie vecného bremena in rem  v prospech oprávneného z vecného bremena 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., so sídlom Drieňová 24, Bratislava, IČO: 

35 914 921, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí (kanalizácia) a jej 

ochranného pásma cez pozemok parc. č. KN-E 940/1 v zmysle grafickej časti 

geometrického plánu 17887411-83/2012 v k. ú. Žilina, za jednorazovú odplatu 491,66 

€, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku č. 23/2016 vo výške 160 €   

PLNENIE : v riešení 
6. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 8037, zast. pl. 

o výmere 1251 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10077 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Limbová, súp. č. 3054 v Žiline, zapísanom na LV č. 5765, kat. úz. Žilina, a to: 

Andrea Procházková, rod. Procházková, trvale bytom Limbová 3054/ 6, 010 07 Žilina 

– podiel 70/5880 v 1/2, Alžbeta Kvasnicová, rod. Kvasnicová, trvale bytom Limbová 

3054/5, 010 07 Žilina – podiel 70/5880 v 1/2, Andrea Pidychová, rod. Pidychová, 

Limbová 3054/5, 010 07 Žilina – podiel 70/5880 v 1/2, Zuzana Sentkerestiová, rod. 

Belianska, trvale bytom  Limbová 3054/5, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Michal 

Kováč, trvale bytom Pod sadom 655/68, 010 04 Žilina – podiel 70/5880 v 1/4, Petra 

Kováčová, rod. Kováčová, trvale bytom Limbová 3054/4, 010 07 Žilina – podiel 

70/5880 v 1/4, Michaela Tardová, rod. Nejedlá, trvale bytom Limbová 3054/4, 010 07 

Žilina – podiel 70/5880, Rudolf  Šepták a manželka Gabriela Šeptáková, rod. 

Pružinská, obaja trvale bytom Limbová 3054/2, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Jozef 

Ladiver, trvale bytom Limbová 3054/3, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Peter 

Machalík, trvale bytom Limbová 3054/6, 010 07 Žilina – podiel 70/5880 v 1/2, Eva 

Farbiaková, rod. Farbiaková, trvale bytom Kúpelná 964/36, 962 31 Sliač – Rybáre – 

podiel 70/5880 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 €/m2 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené 

stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE : v riešení 
7. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6599, zast. pl. 

o výmere 719 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9977 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Antona Bernoláka, súp. č. 2179 v Žiline, zapísanom na LV č. 5780, kat. úz. Žilina, 

a to: Eva Filipová, rod. Filipová, trvale bytom Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 

Žilina – podiel 66/4404, Mgr. Lenka Čvapková, rod. Pazderníková, trvale bytom 

Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 Žilina – podiel 71/4404, Andrea Benedeková, rod. 

Benedeková, trvale bytom Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 Žilina – podiel 

76/4404, Ing. Jarmila Vancáková, rod. Vancáková, trvale bytom Antona Bernoláka 

2179/62, 010 01 Žilina – podiel 71/4404, Ing.  Michal Šugár a manželka Ing. Dana 

Šugárová, rod. Porubčanská, obaja trvale bytom Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 

Žilina – podiel 66/4404, Stanislav Folkmer, trvale bytom Jarná 2605/4, 010 01 Žilina 

– podiel 47/4404, Marián Pechota, trvale bytom Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 

Žilina – podiel 71/4404 v 1/2, Matej Pechota, trvale bytom Antona Bernoláka 

2179/62, 010 01 Žilina – podiel 71/4404 v 1/2, Darina Šottníková, rod. Šottníková, 

bytom Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 Žilina – podiel 47/4404, Mgr. Marián 

Brezáni a manželka Mgr. Andrea Brezániová, rod. Sklenková, obaja trvale bytom 
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Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 Žilina – podiel 66/4404, Ing. Janka Pačková, rod. 

Pačková, trvale bytom Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 Žilina – podiel 66/4404, 

Peter Köberling, trvale bytom Atriová 450/8, 971 01 Prievidza – podiel 71/4404, 

Pavol Mrekaj, trvale bytom Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 Žilina – podiel 

47/4404 v 1/2, Mgr. Zuzana Mrekajová, rod. Mrvová, trvale bytom Antona Bernoláka 

2179/62, 010 01 Žilina – podiel 47/4404 v 1/2, MUDr. Michal Žáček a manželka 

Mgr. Katarína Žáčková, rod. Sivčáková, obaja trvale bytom Antona Bernoláka 

2179/62, 010 01 Žilina – podiel 76/4404, František Mojský, trvale bytom Smreková 

3095/24, 010 07 Žilina – podiel 66/4404, Veronika Tabačková, rod. Tabačková, 

trvale bytom Antona Bernoláka 2179/62, 010 01 Žilina – podiel 76/4404, Dana 

Cifráková, rod. Vrábelová, trvale bytom Pod Kaštany 2281/12, 616 00 Brno, ČR – 

podiel 44/4404, Adriana Hodasová, rod. Plánková, trvale bytom Antona Bernoláka 

2179/64, 010 01 Žilina – podiel 66/4404, Jaroslav Gír, trvale bytom Berlínska 1679/2, 

010 08 Žilina – podiel 66/4404 v 1/10, Ing. Radoslav Gír, trvale bytom Kociewska 

30, 832 00 Starogard Gdaňski, Poľská republika – podiel 66/4404 v 1/10, Iveta 

Mesková, rod. Gírová, trvale bytom Lidická 602/67, 434 01 Most, ČR – podiel 

66/4404 v 1/10, Zdenka Nemešová, rod. Gírová, trvale bytom Erbenova 734/15, 692 

01 Mikulov, ČR – podiel 66/4404 v 1/10, Alexandra Jambrichová, rod. Mikulková, 

trvale bytom Sv. Bystríka 1669/4, 010 08 Žilina – podiel 76/4404, Alexandra 

Bystrická, rod. Bystrická, trvale bytom Bebravská 13273/7, 821 07 Bratislava – 

podiel 47/4404, Ľubica Markulčeková, rod. Marková, trvale bytom Rosina 853, 013 

22 Rosina – podiel 76/4404 v 1/6, Boris Kušč, trvale bytom Antona Bernoláka 

2179/64, 010 01 Žilina – podiel 71/4404, Peter Holier, trvale bytom Antona 

Bernoláka 2179/64, 010 01 Žilina – podiel 66/4404 v 1/2,  Dana Holierová, rod. 

Panáčková, trvale bytom Antona Bernoláka 2179/ 64, 010 01 Žilina – podiel 66/4404 

v 1/2,  Viliam Vojtek, trvale bytom Limbová 3058/22, 010 07 Žilina – podiel 

71/4404, Ivana Machovičová, rod. Machovičová, trvale bytom A. Sládkoviča 551/18, 

01301 Teplička nad Váhom – podiel 47/4404, Peter Štritz, trvale bytom Antona 

Bernoláka 2179/ 64, 010 01 Žilina – podiel 71/4404 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., ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov. 

 

II. neschvaľuje 

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Ing. Petra Liščáka, bytom Gabajova 2593/20, Žilina, ako vlastníka nehnuteľnosti 

parc. č. KN-C 4854/2 v k. ú. Žilina, spočívajúceho v práve prechodu pešo, ako aj 

prejazdu motorovými vozidlami cez novovytvorený pozemok parc. č. 4971/36, ostat. 

pl. o výmere 62 m2 v zmysle geometrického plánu č. 30579864-109/2015 v k. ú. 

Žilina za jednorazovú odplatu v celkovej výške 462,61 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku č. 10/2016 vo výške 160 € 

 

2. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

LBG byty, s.r.o., so sídlom Pribinova 25 Bratislava, IČO: 35 768 436, ako vlastníka 

nehnuteľností zapísaných na LV č. 2644, 1907 a 2571 pre k. ú. Závodie, v rámci 

stavby „Obytný súbor IBV, Hôrecká cesta Žilina-Hájik“  spočívajúceho: 

- v zriadení, výstavbe, užívania, prevádzkovania a údržby, vjazdu k obytnej zóne 

z cesty III/5181 (Hôrecká cesta) a inžinierskych sietí vrátane ochranných pásiem 
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realizovaných v rámci stavby a to: SO 01 Prístupová komunikácia (dostavba 

a stavebné úpravy existujúcej komunikácie, SO 03 rozšírenie splaškovej 

kanalizácie),  

- vo vstupe a prechode osobami, vjazde a prejazde technickými zariadeniami 

a dopravnými prostriedkami na zaťaženom pozemku za účelom prevádzkovania, 

užívania, údržby a opráv inžinierskych sietí  

cez pozemky: parc. č. KN-C 2312/2, zast. pl. v rozsahu 274 m2 a parc. č. KN-C 

2312/3, zast. pl. v rozsahu 93 m2 v zmysle geometrického plánu 47355140-25/2015 

v k. ú. Závodie za jednorazovú odplatu v celkovej výške 1 625,49 €, ktorá bola 

zvýšená o hodnotu znaleckého posudku č. 19/2016 vo výške 160 € 

 

3. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Ing. Slavomíra Regináča, bytom Krivá 1042/12, Košice, ako vlastníka nehnuteľností 

zapísaných na LV č. 1959 pre k. ú. Závodie, spočívajúceho v práve prechodu pešo, 

ako aj motorovými vozidlami cez novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1472/692, 

zast. pl. o výmere 19 m2 v zmysle geometrického plánu č. 106/2015 v k. ú. Závodie, 

za jednorazovú odplatu 194,22 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 

č. 20/2016 vo výške 160 €  

 

4. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávnených z vecného bremena  p. 

Romana Voštenáka s manž. Hannou Petrivnou Voštenákovou, obaja bytom Borová 

8110/45, Žilina, ako vlastníka nehnuteľností zapísaných na LV č. 1984 pre k. ú. 

Považský Chlmec, spočívajúceho v práve prechodu pešo, ako aj motorovými 

vozidlami cez novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1919/11 v rozsahu 117 m2 v k. 

ú. Považský Chlmec, za jednorazovú odplatu 555,12 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku č. 18/2016 vo výške 160 € 

 

III. sťahuje bod 12 návrhu v znení: v riešení, stretnutie bude 27.4.2016 

 

„výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom  majetku mesta na dobu 

neurčitú, s možnosťou výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany s 3-mesačnou 

výpovednou dobou, a to časť pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina, parc. č. KN-E 794/1, 

ostatné plochy, v k. ú. Budatín, o výmere cca 170 m2, za účelom umiestnenia 

prevádzkovo – servisného objektu pre potreby cyklistickej verejnosti - odmietnutie 

jediného predloženého návrhu“ 

 

a prejedná ho na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

Dovtedy Mestský úrad v Žiline zorganizuje stretnutie zainteresovaných strán: 

- občania príslušnej lokality 

- zástupcovia firmy, ktorá vyhrala verejnú súťaž 

- poslanci príslušného volebného obvodu 

- zástupcovia príslušných komisií mestského zastupiteľstva 

- zástupcovia mestského úradu 

s cieľom dohodnúť sa na prípadnej realizácii projektu na navrhovanom alebo inom 

mieste. 

 

 

Uznesenie č. 39/2016 SPLNENÉ, schválené 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 12/2016  o  určení  miesta  a  času  zápisu dieťaťa  

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  

 

 

Uznesenie č. 40/2016 SPLNENÉ 

k Návrhu na vymenovanie člena - neposlanca komisie mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. volí člena - neposlanca komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

1. pre Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú 

 

PhDr. Martin Brňak, PhD. 

 

 

Uznesenie č. 41/2016 SPLNENÉ 

k Návrhu na vymenovanie členov - neposlancov komisie mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. volí členov - neposlancov komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

1. pre Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú 

 

JUDr. Katarína Chalmovská 

Ing. Ľubica Pisaríková 

PhDr. Ivan Domanický 

 


