
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a investičných činností pri MZ v Čadci 
dňa 30.5.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie podkladov pre bod „Kúpa – predaj“ nehnuteľností 
3. Rôzne  
4. Záver 

Predseda komisie privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie. V úvode oboznámil prítomných s navrhovaným 
programom a postupom, podľa ktorého budú prerokované jednotlivé body programu. Zároveň informoval, že člen 
komisie Ing. Peter Lariš bude vzhľadom na PN hlasovať elektronicky. 

V bode 2) „Kúpa – predaj“ bolo prerokovaných 11 materiálov, z ktorých 5 sa týkalo odpredaja pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Čadca, 2 zriadenia vecných bremien, 1 zámeny pozemkov, 1 kúpy podielov pozemku, 1 nájmu 
pozemkov a 1 nájmu nebytových priestorov. V jednotlivých prípadoch komisia odporučila žiadosti vybaviť 
nasledovným spôsobom: 

V prípade odpredaja nehnuteľností (pozemkov) 
• pozemku KN-C parc.č. 1216/11 o výmere 26 m2 v k.ú. Čadca na Sídlisku III (parcela garáže) vlastníčke 

garáže Márii Pajonkovej, Svrčinovec – odpredaj vykonať v zmysle §9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom,  

• časti pozemku KN-C parc.č. 3099/1 v k.ú. Čadca na Ul. Duklianskych hrdinov (parcela oproti rodinnému 
domu) vlastníčke domu Štefánii Krkošovej, Čadca – odpredaj vykonať v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 
o majetku obcí za cenu stanovenú znaleckým posudkom,  

• časti pozemku KN-C parc.č. 3099/1 v k.ú. Čadca na Ul. Duklianskych hrdinov (parcela oproti rodinnému 
domu) vlastníkovi domu Mariánovi Krčmárikovi, Čadca – odpredaj vykonať v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 
zákona o majetku obcí za cenu stanovenú znaleckým posudkom,  

• časti pozemkov KN-C parc.č. 15299/8 a 15299/9 o výmere 123 a 90 m2 v k.ú. Čadca na sídlisku Žarec 
žiadateľovi CA Develop, s.r..o., Čadca – odpredaj vykonať v zmysle §9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku 
obcí za cenu stanovenú znaleckým posudkom,  

• pozemku KN-C parc.č. 1200/72 v k.ú. Čadca na Ul. Športovcov žiadateľovi Vladimírovi Malíkovi, Čadca – 
žiadosti nevyhovieť, ale odpredaj vykonať v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí formou 
verejnej obchodnej súťaže. 

V prípade zriadenia vecných bremien na pozemkoch  
• na základe žiadosti ENDATA, s.r.o., Námestovo na pozemku KN-E 10056 v k.ú. Horelica, parcela cesty pri 

areáli základnej školy dotknutého stavbou „13730 Čadca — Tunel Horelica — rekonštrukcia VN 6. 115 a TS 
115/Ts/cadca_zs.horelica SW kód: 13730“ v prospech vlastníka a správcu verejných elektrických rozvodov 
SSD, a.s., Žilina – komisia odporúča uzavrieť zmluvu o zriadenie vecných bremien s jednorazovou odplatou 
stanovenou znaleckým posudkom,  

• na základe žiadosti SSC, Bratislava na pozemku KN-E 1060 v k.ú. Čadca, parcela areálu cesty pri areáli 
základnej školy dotknutého stavbou „Čadca obchvat, preložka cesty I/11“ v prospech správcu verejných 
komunikácií SSC, Bratislava – komisia odporúča uzavrieť zmluvu o zriadenie vecných bremien 
s jednorazovou odplatou stanovenou znaleckým posudkom. 

V prípade zámien pozemkov  
• v k.ú. Čadca časti pozemku KN-E parc.č. 9526 (parcela miestnej komunikácie) vo vlastníctve Vlasty 

Oškrobanej v miestnej časti U Špindli za časť pozemku KN-E 12977 vo vlastníctve Mesta Čadca – žiadosti 
vyhovieť a zámenu vykonať bez doplatkov.  

V prípade kúpy pozemkov  
• v k,ú. Horelica podielov pozemkov KN-E parc.č. 1153 a 1154 (parcely areálu futbalového ihriska) od  

vlastníkov Ing. Jaroslava Haceka, Horelica a spol. – ponuke vyhovieť za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

V prípade nájmu nebytových priestorov   
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• budovy Mestského domu č.s. 30 v k.ú. Čadca (priestory po Prima banke, a.s.) žiadateľovi SSE, a.s., Žilina, 
pre vytvorenie zákazníckeho centra – nájom vykonať v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí za 
nájomné stanovené znaleckým posudkom.  

V prípade nájmu pozemkov  
• pre osadenie P.O. boxov v k.ú. Čadca žiadateľovi Packeta Slovakia, s.r.o., Bratislava – nevyhovieť, ale nájom 

vykonať v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí za nájomné stanovené znaleckým posudkom 
a to pozemkov v lokalitách na tento účel vyhovujúcich a bezkolíznych (v blízkosti obchodných centier a pod.).  

V závere bolo dohodnuté, že pozvánka na ďalšie zasadnutie komisie bude doručená e-mailovou poštou. 

Zapísal: Ing. František Ščury 


