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Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 


Materiál obsahuje  : 

	Návrh na uznesenie 

Dôvodová správa 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
Prílohy – snímky z katastrálnej mapy 



Predkladá   : 

Michal Horecký 
Zástupca primátora 


Vypracoval  : 
Iveta Formánková 
odbor právny a majetkový 



V Žiline, dňa 29.11.2007 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



Uznesenie č.                    /2007 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Schvaľuje :  



1. Odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Štefánikova 12 Žilina p. Jurajovi Šeligovi, bytom Berlínska 5/20 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

2   Odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Baničová 3392 Žilina p. Jane Haššovej – Salón Lívia, bytom Petzvalova 63 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

3. Odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Moyzesova 907/9 Žilina  p. Márii Gluchovej – GRAMA, bytom Moyzesova 907/9 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

4.  Odpredaj  časti pozemku parc.č.KN-C 6276/1, ostat. pl. o výmere cca 65 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hlinská (pri Juniore) Ing. Oliverovi Časnochovi, bytom Osloboditeľov 514 Rajecké Teplice za účelom zarovnania pozemku pri výstavbe polyfunkčného domu  za cenu 2 000,– Sk/m2. 

5.  Odpredaj  časti pkn.parc.č. 2719/1 (parc.č.KN-C 2999/2), roľa o výmere cca 350 m2 v k. ú. Žilina,  Rosinky, za účelom jeho využitia ako záhrada p. Jozefovi Puškárovi, bytom Černovská 1667/3 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2. 

6. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 784/1 (dielov 3,4,5) spolu o výmere 65 m2 v k. ú. Brodno – čerpacia stanica v areáli základnej školy Brodno v zmysle geometrického plánu č. 44/2006 a investičnej stavby : „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ spolu so zriadením vecného bremena – práva prechodu cez areál školského dvora  parc.č.KN-C 784/1  SVS –inžiniering, s.r.o., so sídlom Bôrická cesta 107 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

7/  Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4701/32, záhrada o výmere 54 m2 a pozemku parc.č.KN-C 4701/31 (diel 2)  o výmere 7 m2  v zmysle geometrického plánu č. 56/2004 v k. ú. Žilina, ul. V. Javorku – Bôrik, za účelom majetko-právneho vysporiadania  Ing. Ivanovi Hrabovskému, bytom Benjamína Martinského č. 1 Žilina  za cenu 1 600,– Sk/m2


8/  Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1335/1, zast.pl. o výmere cca 60 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hollého, za účelom zástavby preluky medzi obytným domom na Hollého ul. a Geodéziou 
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Žilina spoločnosti ISTOS s.r.o., zast. Ing. Štefanom Figurom-konateľom so sídlom Vajanského 7 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2. 

9/ Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1087/12, zast.pl. o výmere 37 m2 v k. ú. Žilina, ul. Veľká Okružná pod existujúcou garážou č. s. 4798 p. Petrovi  Turianskému, bytom Limbová 3058/21  Žilina, za cenu 1 500,– Sk/m2. 

10/ Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 428/1, zast. pl. o výmere 63 m2 v k. ú. Žilina, medzi ul. Kuzmányho a ul. Veľká Okružná, za účelom vybudovania parkovacích miest Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Žilina, za cenu 800,– Sk/m2. 

11/ Odpredaj dielu 1 z parc.č.KN-C 3272/1, zast. pl. o výmere 108 m2 a dielu č. 2 z parc.č.KN-C 3272/1, zast. pl. o výmere 6 m2  v zmysle geometrického plánu č. 90/2007 v k. ú. Žilina, ul. Uhoľná, za účelom majetko-právneho vysporiadania PANORÁME  ŠPORT HOTEL,  a. s., Uhoľná 1 Žilina,  za cenu 2 000,– Sk/m2. 

12/ Odpredaj  pozemkov v k. ú. Žilina, ul. Športová v okolí futbalového štadióna, a to : 
parc.č.KN-C 3246/1, ostat. pl. o výmere 1634 m2 
parc.č.KN-C 3246/2, zast. pl.  o výmere 1441 m2 
parc.č.KN-C 3247/1, ostat. pl. o výmere 5715 m2 
parc.č.KN-C 3245, ostat. pl. o výmere 849 m2 
parc.č.KN-C 3236/6, zast. pl. o výmere 1116 m2 
parc.č.KN-C 3247/2, zast. Pl. o výmere 205 m2 
časť parc.č.KN-C 5772, zast. pl. o výmere cca 500 m2 
časť parc.č.KN-C 3236/1, ostat.pl. o výmere cca 140 m2 
časť parc.č.KN-C 3243/1, zast. pl. o výmere cca 1400 m2 
pkn.parc.č. 950/1, záhrada o výmere 200 m2
MŠK Žilina a. s., so sídlom Športová 9 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2. 

13/ Odpredaj pozemku a to parc.č.KN-C 1020/5, záhrada o výmere 110 m2 v zmysle geometrického plánu 43/2007 v k. ú. Závodie   do podielového spoluvlastníctva žiadateľov, za účelom zachovania záhrady za cenu 1 200,– Sk/m2 
Šnajderovi  Róbertovi, bytom  Dadanová 3387/17 Žilina
Babčianskej Janke, bytom Kubínska 1105/9 Žilina 
Šnajderovi Jaroslavovi, bytom Smreková 6 Žilina 
Šnajderovi Dušanovi, Vansovej 1/110H Žilina 
Šnajderovej Lenke, bytom A.Bernoláka 2201/14-F Žilina 


14/  Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4906/179, t.tr.p. o výmere 355 m2 v k. ú. Žilina , ul. Pod Hájom (Solinky)v zmysle geometrického plánu č. 126/2006 za účelom jej zatrávnenia spoločnosti LG Devel, s.r.o., zast. Tiborom Šobichom – konateľom, so sídlom Dolný Val 1523/5 Žilina,  za cenu 1 500,– Sk/m2. 

15/  Odpredaj pozemkov za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov vo vnútri vojenského areálu v k. ú. Žilina, Rajecká cesta v zmysle geometrického plánu č. 10985981-033/2006  nasledovne : 
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	diel 11 o výmere 2706 m2 z PK parcely č. 1062/1 

diel 15 o výmere 1135 m2 z PK parcely č. 1069 
diel 39 o výmere 258 m2 z neknihovanej parcely č. 5993
diel 40 o výmere 482 m2 z neknihovanej parcely č. 5995 
diel 41 o výmere 2033 m2 z neknihovanej parcely č. 5996
Ministerstvu obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica za cenu určenú znaleckým posudkom. 

16/ Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8069/1, ostat. pl. o výmere cca 900 m2 v k. ú. Žilina, Centrálna ul. (Solinky)  za účelom scelenia pozemkov spoločnosti Garáže Žilina a. s., zast. Mgr. Erikom Končokom – členom predstavenstva, so sídlom Obežná 5815 Žilina, za cenu 1 800,– Sk/m2. 

17/ Odpredaj pozemkov za účelom majetko-právneho vysporiadania  pre potreby stavby : „DP Žilina-juh I. etapa Lietavská Lúčka“ v k. ú. Bytčica v zmysle geometrického plánu č. 315 623 88-92/2006  : 
	z parc.č.KN-E  481/2  diel č. 264, o výmere 5 m2  ( pre parc.č.KN-C 1375/5) 

                                          diel č. 265, o výmere 69 m2 (pre parc.č.KN-C 1375/6)  
                                          diel č. 267,  o výmere 170 m2 (pre parc.č.KN-C 1376/6 
                  
	z parc.č.KN-E  482     diel č. 271, o výmere 41 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/15)

    				 diel č. 272, o výmere 4 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/16) 
                                          diel č. 273, o výmere 3164 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/20) 
            			 diel č. 274, o výmere 263 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/21) 
				 diel č. 275, o výmere 39 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/22) 
				 diel č. 276, o výmere 19 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/23) 
				 diel č. 277, o výmere 33 m2 (pre parc.č.KN-C 1368/9) 
SR – Slovenskej správe ciest Bratislava, za cenu určenú znaleckým posudkom. 

18/  Zámenu pozemkov v k. ú. Závodie v zmysle geometrického plánu 127/2007 nasledovne : 

Ing. Igor Hell, bytom Petzvalova 3369/19 Žilina, zamieňa parc.č.KN-C 1472/429, zast. pl. o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/432, zast.pl. o výmere 7 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina.
Ing. Rastislav Ťažký, bytom J. Hronca 3365/25 Žilina, zamieňa parc.č.KN-C 1472/428, zast. pl. o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/431, zast. pl. o výmere 7 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina
Michal Šaray, bytom Petzvalova 3369/19 Žilina, zamieňa parc.č.KN-C 1472/427, zast. pl. o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/430, zast. pl. o výmere 7 m2  vo vlastníctve Mesta Žilina. 









Dôvodová správa


	V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom čl. 8, bod 7/ boli uvedené nehnuteľnosti navrhnuté na odpredaj. Tieto nehnuteľnosti sú pre Mesto Žilina z hľadiska ich využitia a  na základe súhlasného stanoviska odboru hlavného architekta  neupotrebiteľné a prebytočné.  







































1/ 

Šeliga Juraj, bytom Berlínska 5/20 Žilina,  požiadal o odpredaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Štefánikova 12, Žilina  o výmere 21,05 m2 .
Nebytové priestory užíva menovaný ako dielňu na opravu a údržbu automatických práčok na základe nájomnej zmluvy č. 865 zo dňa 25.4.2002.

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

2/ 

Jana Haššová – Salón Lívia, bytom Petzvalova 63 Žilina,  požiadala o odpredaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Žiline na ul. Baničová 3392  o výmere 39,83 m2,  za účelom poskytovania kaderníckych a kozmetických služieb. 
Nebytové priestory užíva menovaná na základe zmluvy o nájme č. 840 zo dňa 16.2.2001.

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

3/ 

Mária  Gluchová – GRAMA, bytom Moyzesova 907/9 Žilina, požiadala o odpredaj nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v suteréne obytného domu na ul. Moyzesova 907/9 o celkovej výmere 34,73 m2 za účelom poskytovania kozmetických služieb. 
Nebytové užíva menovaná na základe zmluvy o nájme č. 418 zo dňa 29.4.1994.

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

4/ 

Ing. Oliver Časnocha, bytom Osloboditeľov 514 Rajecké Teplice, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 6276/1, ostat. pl. o výmere cca 65 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hlinská (pri Juniore), za účelom zarovnania pozemku pri výstavbe polyfunkčného domu. Menovaný je vlastníkom susedných pozemkov parc.č.KN-C 6276/2, 6276/3, 6276/6 a 6277 v k. ú. Žilina. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 2 000,– Sk/m2. 

5/ 

Jozef Puškár, bytom Černovská 1667/3 Žilina, požiadal o odpredaj časti pkn.parc.č. 2719/1 (parc.č.KN-C 2999/2), roľa o výmere cca 350 m2 v k. ú. Žilina,  Rosinky, za účelom jeho využitia ako záhrada.
Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku s rodinným domom a menovaný ho využíva ako záhradu už viac ako 40 rokov 
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Odbor hlavného architekta s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 200,– Sk/m2. 

6/ 

SVS-inžiniering, s.r.o., so sídlom Bôrická cesta 107 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 784/1 (dielov 3,4,5) spolu o výmere 65 m2 v k. ú. Brodno – čerpacia stanica v areáli základnej školy Brodno v zmysle geometrického plánu č. 44/2006 a investičnej stavby : „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“.
Keďže kanalizácia slúži aj na odkanalizovanie základnej školy,  ako aj bytovky, je potrebné  prístup k čerpacej stanici riešiť formou zriadenia vecného bremena – práva prechodu cez areál školského dvora – parc.č.KN-C 784/1 v k. ú. Brodno. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom dielov súhlasí spolu so zriadením vecného bremena – práva prechodu. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 800,– Sk/m2.    

7/ 

Ing. Ivan Hrabovský, bytom Benjamína Martinského č. 1 Žilina, požiadal za účelom majetko-právneho vysporiadania o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4701/32, záhrada o výmere 54 m2 a pozemku parc.č.KN-C 4701/31 (diel 2)  o výmere 7 m2 v k. ú. Žilina, ul. V. Javorku – Bôrik. 
Menovaný je vlastníkom priľahlých pozemkov parc.č.KN-C 4701/12, 4701/14 a 4701/31 na ktorých má postavený rodinný dom spolu so záhradou a prístreškom a žiadaný pozemok je v užívaní žiadateľov už 30 rokov. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemkov súhlasí.  

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 600,– Sk/m2. 

8/ 

ISTOS s.r.o., zast. Ing. Štefanom Figurom-konateľom so sídlom Vajanského 7 Žilina, požiadala o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1335/1, zast.pl. o výmere cca 60 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hollého.
Uvedená spoločnosť je vlastníkom susedných parciel č.KN-C 1336/1, 1336/2 kde má vybudovať polyfunkčný objekt. Odpredajom žiadanej časti pozemku sa umožní zástavba preluky medzi obytným domom na Hollého ul. a Geodéziou Žilina. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom časti pozemku súhlasí.  

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 2 000,–  Sk/m2. 
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9/ 

Peter Turiansky, bytom Limbová 3058/21  Žilina,  požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1087/12, zast.pl. o výmere 37 m2 v k. ú. Žilina. 
Ide o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 4798 v k. ú. Žilina ul. Veľká Okružná

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí.  

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu  1 500,– Sk/m2. 

10/ 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Žilina, požiadalo o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 428/1, zast. Pl. O výmere 63 m2 v k. ú. Žilina, medzi ul. Kuzmányho a ul. Veľká Okružná, za účelom vybudovania parkovacích miest. 
Žiadaný pozemok sa nachádza v priamom susedstve areálu KR PZ v Žiline. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí.  

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 800,– Sk/m2. 

11/ 

PANORÁMA ŠPORT HOTEL,  a. s., Uhoľná 1 Žilina, požiadala za účelom majetko-právneho usporiadania reálneho stavu pri užívaní nehnuteľností o odpredaj dielu 1 z parc.č.KN-C 3272/1, zast. pl. o výmere 108 m2 a dielu č. 2 z parc.č.KN-C 3272/1, zast. pl. o výmere 6 m2  v zmysle geometrického plánu č. 90/2007 v k. ú. Žilina, ul. Uhoľná. 
Uvedené diely pozemkov bezprostredne súvisia s areálom hotela Holday Inn. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom dielov súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 2 000,– Sk/m2. 

12/ 

MŠK Žilina a. s., so sídlom Športová 9 Žilina, požiadala o odpredaj nasledovných pozemkov v k. ú. Žilina, ul. Športová v okolí futbalového štadióna  : 
parc.č.KN-C 3246/1, ostat. pl. o výmere 1634 m2 
parc.č.KN-C 3246/2, zast. pl.  o výmere 1441 m2 
parc.č.KN-C 3247/1, ostat. pl. o výmere 5715 m2 
parc.č.KN-C 3245, ostat. pl. o výmere 849 m2 
parc.č.KN-C 3236/6, zast. pl. o výmere 1116 m2 
parc.č.KN-C 3247/2, zast. Pl. o výmere 205 m2 
časť parc.č.KN-C 5772, zast. pl. o výmere cca 500 m2 
časť parc.č.KN-C 3236/1, ostat.pl. o výmere cca 140 m2 
časť parc.č.KN-C 3243/1, zast. pl. o výmere cca 1400 m2 
pkn.parc.č. 950/1, záhrada o výmere 200 m2

-4-

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemkov súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu 1 800,– Sk/m2. 

13/ 

Šnajder Róbert, bytom  Dadanová 3387/17 Žilina
Babčianska Janka, bytom Kubínska 1105/9 Žilina 
Šnajder Jaroslav, bytom Smreková 6 Žilina 
Šnajder Dušan, Vansovej 1/110H Žilina 
Šnajderová Lenka, bytom A.Bernoláka 2201/14-F Žilina 
požiadali o odpredaj pozemku a to parc.č.KN-C 1020/5, záhrada o výmere 110 m2 v zmysle geometrického plánu 13/2007 v k. ú. Závodie   do podielového spoluvlastníctva žiadateľov, za účelom zachovania záhrady. Žiadaný pozemok na nachádza pri existujúcom rodinnom dome a je v dlhodobom užívaní rodiny Šnajder v k. ú. Závodie. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí.

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 200,– Sk/m2. 

14/ 

LG Devel, s.r.o., zast. Tiborom Šobichom – konateľom, so sídlom Dolný Val 1523/5 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4906/179, t.tr.p. o výmere 355 m2 v k. ú. Žilina , ul. Pod Hájom (Solinky)v zmysle geometrického plánu č. 126/2006 za účelom jej zatrávnenia. 
Vo svojej žiadosti uvádzajú, že sú vlastníkmi susedného pozemku parc.č.KN-C 4906/155 a žiadanou parcelou chcú pozemky sceliť.  

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 1 500,–  Sk/m2. 

15/ 

Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica, požiadali o majetko-právne vysporiadanie pozemkov vo vnútri vojenského areálu – Kasárne P. Jilemnického, nachádzajúcich sa v k. ú. Žilina, Rajecká cesta. Ide o nasledovné pozemky v zmysle geometrického plánu č. 10985981-033/2006 : 
	diel 11 o výmere 2706 m2 z PK parcely č. 1062/1 

diel 15 o výmere 1135 m2 z PK parcely č. 1069 
diel 39 o výmere 258 m2 z neknihovanej parcely č. 5993
diel 40 o výmere 482 m2 z neknihovanej parcely č. 5995 
diel 41 o výmere 2033 m2 z neknihovanej parcely č. 5996

Odbor hlavného architekta s odpredajom  dielov pozemkov súhlasí.

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom.
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16/ 

Garáže Žilina a. s., zast. Mgr. Erikom Končokom – členom predstavenstva, so sídlom Obežná 5815 Žilina, požiadali o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8069/1, ostat. pl. o výmere cca 900 m2 v k. ú. Žilina, Centrálna ul. (Solinky)  za účelom scelenia pozemkov. 
Menovaná spoločnosť je vlastníkom susedného pozemku parc.č.KN-C 8069/2 v k. ú. Žilina  

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí.

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 800,– Sk/m2. 

17/ 

SR – Slovenská správa ciest Bratislava požiadala pre potreby stavby : „DP Žilina-juh I. etapa Lietavská Lúčka“ o majetkoprávne vysporiadanie nasledovných pozemkov v k. ú. Bytčica v zmysle geometrického plánu č. 315 623 88-92/2006  : 
	z parc.č.KN-E  481/2  diel č. 264, o výmere 5 m2  ( pre parc.č.KN-C 1375/5) 

                                          diel č. 265, o výmere 69 m2 (pre parc.č.KN-C 1375/6)  
                                          diel č. 267,  o výmere 170 m2 (pre parc.č.KN-C 1376/6 
                  
	z parc.č.KN-E  482     diel č. 271, o výmere 41 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/15)

    				 diel č. 272, o výmere 4 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/16) 
                                          diel č. 273, o výmere 3164 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/20) 
            			 diel č. 274, o výmere 263 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/21) 
				 diel č. 275, o výmere 39 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/22) 
				 diel č. 276, o výmere 19 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/23) 
				 diel č. 277, o výmere 33 m2 (pre parc.č.KN-C 1368/9) 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemkov súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. 

18/ 

Ing. Igor Hell, bytom Petzvalova 3369/19 Žilina, 
Ing. Rastislav Ťažký, bytom J. Hronca 3365/25 Žilina,
Michal Šaray, bytom Petzvalova 3369/19 Žilina 
za účelom  posunutia troch garáží v k. ú. Závodie (Hájik)  požiadali menovaní o nasledovnú zámenu pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 127/2007 nasledovne : 


Ing. Igor Hell zamieňa parc.č.KN-C 1472/429, zast. pl. o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/432, zast.pl. o výmere 7 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina ,

Ing. Rastislav Ťažký zamieňa parc.č.KN-C 1472/428, zast. pl. o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/431, zast. pl. o výmere 7 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina, 
-6- 



Michal Šaray zamieňa parc.č.KN-C 1472/427, zast. pl. o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/430, zast. pl. o výmere 7 m2  vo vlastníctve Mesta Žilina. 

Odbor hlavného architekta so zámenou nehnuteľností súhlasí.  

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu so zámenou pozemkov súhlasiť.  




























































