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Dôvodová správa



	Na základe žiadostí občanov a zmysle kladného stanoviska Útvaru hlavného architekta MsÚ Žilina,  navrhujeme odpredaj uvedených nehnuteľností. 

Tieto nehnuteľnosti sú pre Mesto Žilina z hľadiska ich využitia neupotrebiteľné, a tak boli navrhnuté na odpredaj. 





































Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



Uznesenie č.               /2007 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

schvaľuje návrh na odpredaj nehnuteľností nasledovne :  


1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 697/2, zast. pl. o výmere 97 m2 v zmysle geometrického plánu č. 2910/2004 v k. ú. Bánová, ul. Do Stošky, za účelom rozšírenia svojho pozemku parc.č.KN-C 695/2 Irenejovi Gancárovi, bytom Nám. Ľ.Štúra č. 3 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2.  

2. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 697/1, zast. pl. o výmere 188 m2 v zmysle geometrického plánu č. 2910/2004 v k. ú. Bánová, ul. Do Stošky, za účelom rozšírenia svojho pozemku parc.č.KN-C 695/1 a 696 Igorovi Pažickému, bytom Jedľová 32 Žilina-Bánová za cenu 1 200,– Sk/m2.

 3. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4723/4, zast. pl. o výmere 68 m2 v zmysle geometrického plánu č. 73/2005 v k. ú. Žilina, roh ul. Tajovského a ul. Poľná,  za účelom zmeny riešenia dopravného prístupu na pozemok pri svojom rodinnom dome parc.č.KN-C 4724/1,2,5 v k. ú. Žilina Adamovi  Cabadajovi,  bytom Tajovského 68 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2.  

 4. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4971/10, ostat. pl. o výmere 134 m2 v zmysle geometrického plánu č. 7/2006 v k. ú. Žilina, Ul. Na Malý diel,  za účelom jeho využitia ako okrasná záhrada pri rodinnom dome svojich rodičov, ktorý sa  nachádza na pozemku parc.č.KN-C 4865/2 Ing. Kataríne Prokopčákovej PhD, bytom Pečnianska 19 Bratislava za cenu 1 500,– Sk/m2. 

5. Odpredaj časti pozemku z parc.č.KN-C 6662, zast. pl. a z parc.č.KN-C 6663/1, ostat.pl. spolu o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Bernolákova, za účelom zriadenia dopravného vstupu pre  CLEARSKIN II s.r.o., zast. MUDr. Milanom Chupekom, so sídlom Nám. Ľ.Štúra č. 1 Žilina za cenu 2 500,– Sk/m2. 

6.  Odpredaj podielu 4/48, čomu zodpovedá výmera 16,88 m2 z pozemku parc.č.KN-C 2685, záhrada o celkovej výmere 203 m2 v k. ú. Žilina, ul. M.R. Štefánika Ing. Bc.Jergušovi Bajzíkovi, CSc., bytom Pluhová 953/16 Bratislava za cenu 1 200,– Sk/m2.

 7. Odpredaj časti pozemku a to 3/6 podielu patriaceho Mestu Žilina z parc.č.KN-C 771, záhrada o výmere 857 m2 v zmysle geometrického plánu č. 33/2006, čomu zodpovedá výmera cca 428 m2  (pôvodná PK parcela 225 o výmere 719 m2, 3/6-novému podielu zodpovedá výmera 359 m2 ) v k. ú. Zádubnie. Viere Šoškovej,  bytom Žilina -  Zádubnie 210 za cenu 800,– Sk/m2.  
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8. Odpredaj pozemkov za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov za jestvujúcim rodinným domom, ktoré už dlhé roky užíva v k. ú. Bytčica : parc.č.KN-C 557/1, záhrada o výmere 98 m2, parc.č.KN-C 556/2, zast.pl. o výmere 12 m2 a parc.č.KN-C 735/1, záhrada o výmere 35 m2  v zmysle geometrického plánu č. 127/2006 Lonckovej Márii, bytom Pažite 151/19 Žilina-Bytčica za cenu 800,– Sk/m2. 

9. Odpredaj pozemkov pod trafostanicami v k. ú. Žilina za účelom majetko-právneho vysporiadania, a to  parc.č.KN-C 4906/175, zast. pl. o výmere 9 m2 v zmysle geometrického plánu č. 13/2007 a parc.č.KN-C 4906/176, zast. pl. o výmere 9 m2 v zmysle geometrického plánu č. 12/2007 Stredoslovenskej energetike a. s. Žilina za cenu 800,– Sk/m2.  

10. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 986/1, a to dielov 191, 192 a 193 /1 spolu o výmere 5 m2 v k. ú. Strážov v zmysle geometrického plánu č. 50/2002 Ing. Ľudovítovi Deákovi, bytom J. Fándlyho 8 Žilina, (poverenému sprostredkovateľovi za záhradkársku osadu Strážov-Rybník) 
za cenu 800,– Sk/m2. 

11. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4840/11, zast. pl. o výmere 172 m2 v k. ú. Žilina, Bôrická cesta pod jestvujúcou stavbou č. s. 8311  Turisticko-cyklistickému klubu Žilina, zast. Jozefom Šiškom so sídlom Bôrická cesta 5 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2. 

12.Odpredaj pozemku parc.č. KN-C 1316/3, záhrada o výmere 132 m2 v zmysle geometrického plánu č. 72/2006 v k. ú. Závodie, za účelom zachovania záhrady Ing. Jozefovi Vlčkovi, bytom B. Nemcovej 529/7 Žilina-Závodie za cenu 1 200,– Sk/m2. 

13. Odpredaj ½ pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1109/1, záhrada čomu zodpovedá  výmera 421 m2 v k. ú. Trnové, za účelom zachovania záhrady pri svojom rodinnom dome parc.č.KN-C 1106 a 1107 Margite Hanzelovej, bytom Hanušákova č. 26 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

14. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6163/3, ostat. pl. o výmere 251 m2 v k. ú. Žilina, ul. Lichardova v zmysle geometrického plánu č. 79/2005, za účelom dobudovania spevnených plôch spoločnosti Automont Žilina, s.r.o., zast.  Petrom Psicom, so sídlom Murgašova 2 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 

15. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1020/5, záhrada o výmere 110 m2 v zmysle geometrického plánu 13/2007 v k. ú. Závodie   do podielového spoluvlastníctva, za účelom zachovania záhrady  Šnajderovi Róbertovi, bytom  Dadanová 3387/17 Žilina, Babčianskej Janke, bytom Kubínska 1105/9 Žilina,  Šnajderovi Jaroslavovi, bytom Smreková 6 Žilina,  Šnajderovi Dušanovi, bytom Vansovej 1/110H Žilina, Šnajderovej Lenke, bytom A.Bernoláka 2201/14-F Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2   
 

16. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6360, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta. Ide o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 5200 v k. ú. Žilina Jozefovi Šimčíkovi, bytom  Severná 29 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 
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17.  Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6370, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta. Ide o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 5210 v k. ú. Žilina Ing. Anne Belobradovej, bytom Bajzova 29 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2.  

18. Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1577/2, zast. pl. o výmere cca 30 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hollého, za účelom výstavby garáže  Márii Adamcovej, bytom Hollého 62 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2.  

19. Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C  4841/2, zast. pl. o výmere 115 m2 a parc.č.KN-C 4841/3, zast. pl. o výmere 155 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tajovského,  za účelom prístupu k existujúcim parkoviskám penziónu Kamélia Miroslavovi Valicovi – Penzión Kamélia, Tajovského 1 Žilina-Bôrik za cenu 1 500,– Sk/m2. 

20. Odpredaj PK parcely č. 220/2, roľa (diel 10) o výmere 331 m2 a PK parc.č. 217, roľa  (diel 3) o výmere 560,875 m2 v k. ú. Budatín, v zmysle geometrického plánu 5/2000, za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov, na ktorých je vybudovaný vodojem (prívod vody z Fačkova) Severoslovenským vodárňam a a kanalizáciám, a. s., Bôrická cesta Žilina za cenu 800,– Sk/m2.  

21. Odpredaj pozemku v k. ú. Žilina, a to  parc.č.KN-C 1967/5, zast. pl. o výmere 144 m2, za účelom rozšírenia polyfunkčného objektu na ul. Dlabačovej spoločnosti PRETO s r.o.,zast. Radovanom Šútorom so sídlom Pri Celulózke 1376 Žilina za cenu 3 500,– Sk/m2.   

22. Zámenu pozemkov v k. ú. Žilina, a to časť pozemku parc.č.KN-C 7986, zast. pl. o výmere cca 310 m2 vo vlastníctve spoločnosti DREVONA HOLDING, a. s. Bratislava za časť pozemku parc.č.KN-C 8047/1, ostat.pl. o výmere cca 360 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina pre stavbu „Dostavba obchodného centra Žilina-Solinky“ za  rozdiel vo výmere  za cenu 1 500,– Sk/m2. 
 
23. Zámenu pozemkov v k. ú. Mojšova Lúčka s p. Štefanom Kucharom, bytom Lieňova 52/1, Žilina-Mojšova Lúčka, za účelom vysporiadania časti vlastníckych vzťahov  v zmysle geometrického plánu č. 1212/2002  nasledovne : 
parc.č.KN-C 605/12 (diel 19) o výmere 109 m2 a parc.č.KN-C 605/14 (diel 21) o výmere 408 m2 spolu o výmere 517 m2 vo vlastníctve Štefana Kuchára, ktoré by prešli do vlastníctva Mesta Žilina za pozemky parc.č.KN-C 635/2 (diel 23) o výmere 109 m2, parc.č.KN-C 635/3 (diel 24) o výmere 69 m2, parc.č.KN-C 635/4 (diel 25) o výmere 135 m2, 635/5 (diel 26) o výmere 122 m2, parc.č.KN-C 635/6 (diel 27) o výmere 41 m2 a časti parcely 605/9 (diel 28) o výmere 41 m2 spolu o výmere 517 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina, ktoré by prešli do vlastníctva p. Štefana Kuchara. 

24. Zámenu pozemkov v k. ú. Žilina s p. Antonom Skaličanom, bytom Gabajova 2611/6 Žilina,  v súvislosti s výstavbou polyfunkčného objektu v k. ú. Žilina, ul. Vysokoškolákov  v zmysle geometrického plánu č. 176/2007 nasledovne : 
parc.č.KN-C 5147/8 (diel 3) o výmere 11 m2 vo vlastníctve p. Antona Skaličana za parc.č.KN-C 5147/1 (diel 4) o výmere 10 m2 a parc.č.KN-C 5147/2 (diel 5) o výmere 1 m2 spolu o výmere 11 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina. 
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25.  Zámenu pozemkov v k. ú. Závodie so spoločnosťou Slovpanel a. s. Žilina  nasledovne : 
pozemok parc.č.KN-C 1472/407, zast. pl. o výmere 20 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34/2006, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Slovpanel a. s. Žilina za pozemok parc.č.KN-C 
1472/424, zast. pl. o výmere 52 m2 v zmysle geometrického plánu č. 21/2007, ktorý je vo vlastníctve Mesta Žilina. Rozdiel vo výmere 32 m2 za cenu 1 500,– Sk/m2. 

26. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6529/30, ostat. pl. o výmere 385 m2 v zmysle geometrického plánu č. 69/2006 v k. ú. Žilina, ul. Poľná, za účelom dobudovania parkoviska pre pracovníkov a zákazníkov spoločnosti VIX s.r.o., zast. Ing. Petrom Štillom so sídlom ul. Poľná 17 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 

27. Odpredaj dielu č. 56 o výmere 267 m2 pre novovytvorenú parc.č.KN-C 6422/5 a dielu č. 57 o výmere 629 m2 pre novovytvorenú parc.č.KN-C 6422/6 Slovenskej správe ciest, investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M. Rázusa 104/A Žilina v súvislosti so stavbou : „DP Žilina-juh I. etapa Lietavská Lúčka“  v k. ú. Žilina za celkovú finančnú hodnotu 812 851,– Sk.

28. Odpredaj rekreačných zariadení spolu s hnuteľným majetkom nachádzajúcich  sa v k.ú. Terchová : 
	rekreačná chata č. s. 2034, postavená na pozemku parc.č.KN-C 520  bez pozemku 

rekreačná chata č. s. 2035, postavená na pozemku parc.č.KN-C 521  bez pozemku 
spoločnosti EURO PPF s.r.o., zast. Karolom Cádrom so sídlom Rajecká 17 Žilina za cenovú ponuku : rekreačná chata č. s. 2034   620 000,– Sk 
               rekreačná chata č. s. 2035   850 000,– Sk 



































      

