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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 31.01.2008 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiline 



Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  


1. Odpredaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Jedlíkova 3427-priestor č. 3 o celkovej výmere 15,46 m2 v k. ú. Závodie (Hájik) Ing. Miroslave Krchovej, bytom Dadanova 9/3386 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

2.  Odpredaj nebytových priestorov na ul. Korzo 3405/3 bl. H-8 o celkovej výmere 43,35 m2 a nebytových priestorov v dome č. s. 3405/1 bl. H-8 o celkovej výmere 35,85 m2 v k. ú. Závodie (Hájik) Mgr. Viere Tabačkovej, bytom Platanová 3229/23 Žilina  za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

3.  Odpredaj garáže v bytovom dome č. s. 1693/30 o celkovej výmere 15 m2 v k. ú. Žilina ul. Hlboká cesta p. Mariánovi Královi, bytom Hlboká cesta 1693/30 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

4.   Odpredaj garáže v bytovom dome č. s. 1693/30  o celkovej výmere 15 m2 v k. ú. Žilina ul. Hlboká cesta p.  Jozefovi  Stopkovi, bytom Hôrecká cesta 504 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

5. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 3243/5, zast. pl. o výmere 6 m2 v k. ú. Žilina, ul. Uhoľná, za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov,  ktoré bezprostredne súvisia s areálom hotela Holiday Inn  PANORÁME  ŠPORT HOTEL a. s., zast. Jozefom Michálekom, so sídlom Uhoľná 1 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2. 

6.  Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 2409/2. zast. pl. o výmere cca 3 m2 v k. ú. Žilina, ul. Predmestská Ing. Karlovi Šotekovi, bytom Republiky 34 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 

7. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4699/45 zast. pl. o výmere 63 m2 v k. ú. Žilina, ul. Festivalová (Bôrik) v zmysle geometrického plánu č. 187/2005 MUDr. Blanke Habánikovej, bytom Festivalova ul. č. 2842/18 Žilina za cenu 2 200,– Sk/m2. 

8.  Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1472/426, zast. pl. o výmere 112 m2 v k. ú. Závodie – IBV Hájik v zmysle geometrického plánu č. 132/2007,  účelom rozšírenia záhrady Ing. Borisovi  Bondarenkovi, bytom Baničova 1, 010 15  Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2.  

9/ Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1472/208, zast. pl. o výmere cca 660 m2 v k. ú. Závodie za účelom postavenia bytového domu Slovpanel a. s. Žilina, Kamenná cesta 3 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2. 
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10/  Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 7719/1, zast. pl. o výmere cca 280 m2 v k. ú. Žilina, ul. Nanterská (Vlčince) za účelom zachovania zelenej plochy GS1 SLOVAKIA, zast. Ing. Miroslavom Štaffenom, so sídlom Nanterská 23 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 

11/  
Zrušiť uznesenie č. 99/2007 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 29.10.2007 a následne  schváliť 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 v k. ú. Budatín, na ktorých je vybudovaný vodojem (prívod vody z Fačkova) Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám  a. s., Bôrická cesta Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

12/ Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5771/2, zast. pl. o výmere 462 m2 v zmysle geometrického plánu č. 38/2007 v k. ú. Žilina, ul. Športová MŠK Žilina, a. s., so sídlom Športová 9 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2. 

13/  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. 

14/ Odpredaj  pozemku  parc.č.KN-C 6663/10, ostat. pl. o výmere 22 m2 v zmysle geometrického plánu 1/2008 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. 

15/  Odpredaj  pozemkov  v k. ú. Bytčica, a to 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 za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov p. Lonckovej  Márii, bytom Pažite 151/19 Žilina-Bytčica za cenu 800,– Sk/m2.  

16/  Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 6529/13, ostat. pl. o výmere cca  385 m2 v k. ú. Žilina, ul. Poľná za účelom dobudovania parkoviska spoločnosti VIX s.r.o., zast. Ing. Petrom Štillom so sídlom ul. Poľná 17 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 

17/    Zámenu nehnuteľností bez finančného vyrovnania v k. ú. Žilina, ul. Na Priekope  nasledovne  : 
Mesto Žilina zamieňa z parc.č.KN-C 5739 diely 18 až 27 a diel 29 o celkovej výmere 41 m2 za diely 1,12, 13 o celkovej výmere 47 m2 z parc.č.KN-C 353/4 v spoluvlastníctve JUDr. Mrázovský a SELINAN v.o.s. 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/ 

Ing. Miroslava Krchová, bytom Dadanova 9/3386 Žilina,  požiadala  o odpredaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Jedlíkova 3427-priestor č. 3 o celkovej výmere 15,46 m2 .
Nebytové priestory menovaná užíva  v zmysle zmluvy o nájme č. 32 zo dňa 11.11.2002 a následne dodatku č. 2/ zo dňa 05.01.2006 na predaj materiálu pre domácich majstrov.

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

2/ 

Mgr. Viera Tabačková, bytom Platanová 3229/23, Žilina,  požiadala o odpredaj nebytových priestorov : 
	na ul. Korzo 3405/3, bl. H-8 o celkovej výmere 43,35 m2,  ktoré využíva pre účely kaderníctva v zmysle zmluvy o nájme č. 286 zo dňa 25.4.2007 

na ul. Korzo 3405/1, bl. H-8 o celkovej výmere 35,85 m2, ktoré využíva pre účely kozmetického a masážneho salónu v zmysle zmluvy o nájme č. 285 zo dňa 25.4.2007 
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/ 

Marián Král, bytom Hlboká cesta 1693/30 Žilina, požiadal o odpredaj garáže v bytovom dome č. s. 1693/30, o celkovej výmere 15 m2 v k. ú. Žilina ul. Hlboká cesta, ktorú užíva v zmysle zmluvy o nájme garáže č. 149 zo dňa 3.8.1993. 

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

4/ 

Jozef Stopka, bytom Hôrecká cesta 504 Žilina, požiadal o odpredaj garáže v bytovom dome č. s. 1693/30 o celkovej výmere 15 m2 v k. ú. Žilina ul. Hlboká cesta, ktorú užíva v zmysle zmluvy o nájme č. 150 zo dňa 25.7.1994.

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

5/ 

PANORÁMA  ŠPORT HOTEL a. s., zast. Jozefom Michálekom, so sídlom Uhoľná 1 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 3243/5, zast. pl. o výmere 6 m2 v k. ú. Žilina, ul. Uhoľná, za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov,  ktoré bezprostredne súvisia s areálom hotela Holiday Inn. 
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Uznesením MZ č. 137/2007 bolo PANORÁME  ŠPORT  HOTEL a. s. schválený odpredaj dielov 1 a 2 spolu o výmere 114 m2, avšak nedopatrením nebol v žiadosti uvedený aj žiadaný pozemok, z toho dôvodu bola predložená k schváleniu opätovná žiadosť. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  pozemku súhlasí. 

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

6/ 

Ing. Šotek Karel, bytom Republiky 34 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 2409/2. zast. pl. o výmere cca 3 m2 v k. ú. Žilina, ul. Predmestská. 
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že žiadaný pozemok zostal medzi vysokým múrom existujúceho objektu, ktorý stojí na hranici pozemku parc.č.KN-C 2407 a im odpredaným pozemkom pod garážou parc.č.KN-C 2409/6 v k. ú. Žilina 

Odbor hlavného architekta s odpredajom časti  pozemku súhlasí. 

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

7/ 

MUDr. Blanka Habániková, bytom Festivalova ul. č. 2842/18 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4699/45 zast. pl. o výmere 63 m2 v k. ú. Žilina, ul. Festivalová (Bôrik) v zmysle geometrického plánu č. 187/2005. 
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že ide o pozemok medzi prístupovou komunikáciou a pozemkov rodinného domu získaného kúpou v r. 2006. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 2 200,–  Sk/m2. 

8/ 

Ing. Boris Bondarenko, bytom Baničova 1, 010 15  Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1472/426, zast. pl. o výmere 112 m2 v k. ú. Závodie – IBV Hájik v zmysle geometrického plánu č. 132/2007,  účelom rozšírenia záhrady, zriadenia zelene na spevnenie okraja pozemku proti zosuvu parc.č.KN-C 1472/105 v k. ú. Závodie. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

9/ 

Slovpanel a. s. Žilina, Kamenná cesta 3 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1472/208, zast. pl. o výmere cca 660 m2 v k. ú. Závodie. 
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Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že na žiadanom pozemku spolu s prac.č.KN-C 1472/358 bude postavený bytový dom 24 b.j. s pristavanou občianskou vybavenosťou. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

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

10/ 

GS1 SLOVAKIA, zast. Ing. Miroslavom Štaffenom, so sídlom Nanterská 23 Žilina, požiadala o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 7719/1, zast. pl. o výmere cca 280 m2 v k. ú. Žilina, ul. Nanterská (Vlčince) za účelom zachovania zelenej plochy. 
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že sú vlastníkmi susednej parc.č.KN-C 7719/3  a parc.č.KN-C 7718 na ktorom sa nachádza budova vo vlastníctve uvedenej spoločnosti. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

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

11/ 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta Žilina, požiadali o prehodnotenie uznesenia č. 99/2007 MZ zo dňa 29.10.2007, ktorým bol odsúhlasený 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 v k. ú. Budatín, na ktorých je vybudovaný vodojem (prívod vody z Fačkova) za cenu 2 200,– Sk/m2. 
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že na uvedené pozemky majú vypracovaný znalecký posudok Ing. Pavla Komárka č. 015/2001 zo dňa 30.1.2001 vo výške 350,– Sk/m2.

Odbor hlavného architekta s odpredajom dielov pozemkov súhlasí. 

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

12/ 

MŠK Žilina, a. s., so sídlom Športová 9 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5771/2, zast. pl. o výmere 462 m2 v zmysle geometrického plánu č. 38/2007 v k. ú. Žilina, ul. Športová. 
Uznesením MZ č. 138/2007 zo dňa 10.12.2007 bola MŠK a. s. odsúhlasená na odpredaj aj časť parc.č.KN-C 5772, zast. pl. o výmere cca 500 m2. Následným vypracovaním geometrického plánu zistili, že ide o parc.č.KN-C 5771/2 v k. ú. Žilina, ul. Športová.  

Odbor  hlavného architekta  s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť za cenu 1 800,– Sk/m2. 
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13/ 

Garáže Žilina a. s., zast. Mgr. Erikom Končokom – členom predstavenstva, so sídlom Obežná 5815 Žilina, požiadali o opätovný 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 schváliť za cenu 1 800,– Sk/m2. 

14/ 

Clearskin II s.r.o, zast. MUDr. Milanom Chupekom,  so sídlom Nám. Ľ.Štúra č. 1 Žilina, požiadala o odpredaj  pozemku  parc.č.KN-C 6663/10, ostat. pl. o výmere 22 m2 v zmysle geometrického plánu 1/2008 v k. ú. Žilina, ul. Bernolákova, za účelom zriadenia dopravného vstupu v súvislosti s plánovanou výstavbou polyfunkčného objektu fy CLEARSKIN s.r.o. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu 2 500,– Sk/m2 . 

15/ 

Loncková Mária, bytom Pažite 151/19 Žilina-Bytčica, požiadala o opätovný odpredaj pozemkov za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov za jestvujúcim rodinným domom, ktoré už dlhé roky užíva. Podľa vyjadrenia odboru hlavného architekta MsÚ je potrebné parcely vysporiadať v celku do úrovne s hranicami parciel susedných rodinných domov. Ide o nasledovné pozemky 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

Odbor hlavného architekta  Mestského úradu v Žiline s odpredajom pozemkov súhlasí. 

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

16/

VIX s.r.o., zast. Ing. Petrom Štillom so sídlom ul. Poľná 17 Žilina, požiadala o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 6529/13, ostat. pl. o výmere cca  385 m2 (6529/30)  v k. ú. Žilina, ul. Poľná, za účelom dobudovania parkoviska pre pracovníkov a zákazníkov spoločnosti VIX s.r.o. 

Odbor  hlavného architekta Mestského úradu v Žiline s odpredajom časti  pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť za cenu 1 500,– Sk/m2. 
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17/ 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 61/2004 zo dňa 30.8.2004 bol schválený odpredaj–vybudovanie 63 parkovacích miest na ul. Na Priekope za cenu 150 000,– Sk/1 parkovacie miesto. 
Za účelom vyriešenia už zaplatených parkovacích miest pre fy BENO a RIMEX s.r.o. je potrebné vykonať zámennú zmluvu v zmysle geometrického plánu č. 230/2006 zo dňa 14.12.2006 s JUDr. Jánom Mrázovským a SELINAN v.o.s. Žilina  v k. ú. Žilina, ul. Na Priekope  nasledovne : 
Mesto Žilina zamieňa  bez finančného vyrovnania  z parc.č.KN-C 5739 diely 18 až 27 a diel 29 o celkovej výmere 41 m2 za diely 1,12, 13 o celkovej výmere 47 m2 z parc.č.KN-C 353/4 v spoluvlastníctve JUDr. Mrázovský a spoločnosti SELINAN v.o.s. Žilina. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu zámennú zmluvu schváliť. 







































































































                                                






