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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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 € 

 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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 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 € 

 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 



      

 

 

 

 

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 €  

 

 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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 € 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 13. zasadnutí dňa 04.04.2016 prerokovalo materiál 

Nakladanie s majetkom (odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena), 

súčasťou ktorého boli i návrhy, ktoré sú predmetom tohto materiálu.   

 

K predmetným návrhom bol podaný pozmeňovací návrh, aby sa hlasovalo o cenách 

a odporúčaniach tak, ako ich odporučila alebo neodporučila Mestská rada v Žiline, čo mestské 

zastupiteľstvo schválilo, čím sa predmetné návrhy dostali do pozície neschválených návrhov na 

zriadenie vecného bremena. 

 

Predkladatelia materiálu preto proces hlasovania pri nakladaní s majetkom považujú za 

neprehľadný vzhľadom na to, že všetky návrhy boli spojené do jedného hlasovania, pričom 

k jednotlivým návrhom boli rozdielne stanoviská či už mestskej rady alebo komisií, čím mohli 

poslanci i pri dôslednom naštudovaní materiálov stratiť prehľad a hlasovať tak, ako v konečnom 

dôsledku hlasovať nechceli. 

 



      

 

 

Z tohto dôvodu sa materiál prekladá opätovne. Materiál bol prerokovaný príslušnými komisiami 

Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskou radou v Žiline, ktorých rokovania predchádzali 

rokovaniu mestského zastupiteľstva dňa 4.4.2016. Z uvedeného dôvodu sa preto materiál 

predkladá priamo na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 16.5.2016. 

 

Návrhy sa predkladajú v pôvodnom znení, v akom boli pôvodne predložené na ostatné rokovanie 

komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline, Mestskej rady v Žiline i samotného Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

 

 

 


















