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NÁVRH NA UZNESENIE  
Uznesenie č.__/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje  
 

1. zriadenie pracovnej skupiny pod vedením Ing. Arch. Rudolfa Chodelku, hlavného architekta 
mesta, na vypracovanie zadávacích podmienok pre vyhlásenie výtvarno-architektonickej 
súťaže na objekt na Mariánskom námestí na pripomenutie 700 výročia, odkedy Žilinu navštívil 
uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou a udelil mestu najstaršie v súčasnosti známe výsady. 
 

2. zriadenie dočasnej Komisie výtvarného diela na Mariánskom námestí „700 rokov Žiliny“ 

v súlade s § 15 Zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení a článkom 2, bod 1b rokovacieho 

poriadku komisií mestského zastupiteľstva za účelom vyhodnotenia výtvarno-architektonickej 

súťaže na výtvarné dielo na Mariánskom námestí „700 rokov Žiliny“. 

II. určuje 
 

úlohy a náplň práce Komisie výtvarného diela na Mariánskom námestí „700 rokov Žiliny“ 
nasledovne: 

  
1. vypracovanie zadania pre vyhlásenie výtvarno-architektonickej súťaže na výtvarný objekt na 

Mariánskom námestí „700 rokov Žiliny“, 
2. zabezpečenie podkladov k vypísaniu verejnej anonymnej výtvarno–architektonickej súťaže 

návrhov v súčinnosti so Slovenskou komorou architektov  podľa §119-125  zákona č. 343/2015 
Z.z.  o verejnom obstarávaní a podľa vyhlášky ÚVO č.157/2016 zo dňa 23.marca 2016, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, ktorej cieľom 
bude návrh výtvarného diela ktoré dôstojným spôsobom pripomenie 700 výročie, čo Žilinu 
navštívil uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou a udelil mestu Žilina najstaršie v súčasnosti 
známe výsady. 

 
III. volí  
 
1. za členov Komisie pre výtvarné dielo na Mariánskom námestí „700 rokov Žiliny“ v zložení: 

 
a) Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného achitekta – predseda komisie 
b) Mgr. Ján Ničík, predseda Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja – 

podpredseda komisie 
c) Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta – člen 
d) Mgr. Vladimír Majtán, odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Žilina – člen 
e) Mgr. Peter Štanský, historik – člen 
f) Juraj Poliak, výtvarník – člen 
g) Lucia Gašparovičová, výtvarníčka - členka 

 

IV. schvaľuje 

 

1. vyhlásenie výtvarno-architektonickej súťaže na výtvarné dielo na Mariánskom námestí „700 

rokov Žiliny“. 

 



 

V. žiada prednostu mestského úradu 

 

1. o prípravu rozpočtovej zmeny na pokrytie nevyhnutých výdavkov na pokrytie realizácie 

víťazného diela po vyhodnotení výtvarno-architektonickej súťaže.   

  

 
Dôvodová správa 
 
V júli 2021 uplynie presne 700 rokov, čo Žilinu navštívil uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou a udelil 
mestu najstaršie v súčasnosti známe výsady. Vo svojej listine z 12. júla 1321 oslobodil kráľ žilinských 
mešťanov od platenia mýta, udelil im míľové právo (v okruhu jednej míle od mesta okrem Žilinčanov 
nesmú bývať ani vykonávať živnosť iní remeselníci) ako aj výlučné právo rybolovu.  

 
V máji 2021 to bude 640 rokov, čo Žilinu navštívil syn Karola I. Róberta, uhorský, poľský a dalmátsky 
kráľ Ľudovít I. Veľký a rozhodol o zrovnoprávnení žilinských Slovákov. V známom privilégiu zo 7. mája 
1381 určil rovnaké zastúpenie Slovákov a Nemcov v 12-člennej rade mesta. 

 
Výsady udelené Karolom I. Róbertom a jeho synom Ľudovítom I. Veľkým sa spolu s privilégiami 
ďalších panovníkov a panovníčok stali základmi prosperity mesta a pomohli Žiline k pozícii 
hospodárskeho centra regiónu severozápadného Slovenska. Ako pripomenutie pre Žilinu významných 
panovníkov navrhujeme vybudovať v žilinskom verejnom priestore pamätník vo forme objektu, sochy 
alebo súsošia či fontány. Ústredným motívom diela nemusí byť odkaz na realistické podoby 
panovníkov, za zaujímavejší a univerzálnejší motív považujeme skôr tému odovzdávania dedičstva 
z otca na syna, z rodičov na potomkov, z generácie na generáciu. Realizačný návrh by mal byť 
výsledkom architektonickej súťaže. 

 
Návrh má dopad na rozpočet mesta v roku 2020 v predpokladanej výške hodnoty súťaže cca. 10 000,- 
€, v roku 2021 bude potrebné v prípade úspešnej súťaže vyčleniť prostriedky na realizáciu víťazného 
návrhu.  

 
Návrh ďalšieho postupu: 
Útvar hlavného architekta vypracuje na základe zadania súťažné podmienky a vyhlási súťaž návrhov. 
Súťaž by mala ukončená v decembri 2020 a následne realizácia tak, aby v júni bolo dielo zrealizované. 
 
Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 
Komisia s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MZ prerokovať a schváliť. 


