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zástupca primátora 


Vypracoval  : 
Iveta Formánková 
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V Žiline, dňa 31.07.2008 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje  :  

Odpredaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Jedlíkova 3427-priestor č. 2 o celkovej výmere 15,46 m2 v k. ú. Závodie (Hájik) Ing. Miroslavovi Kreanovi, bytom Hôrky 13 za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :   

Odpredaj  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Jedlíková 3428 o celkovej výmere 225,18 m2 + rampa o výmere 17,36 m2 v k. ú. Závodie (Hájik) p. Václavovi Čandovi – CANDA, bytom Moyzesová 11 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje  :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6484, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou garážou č. s. 5315  Pavlovi Macurovi, bytom Platanová 3228/18 Žilina, za cenu 1 500,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje  :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6335, zast. pl. o výmere cca 6 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta p. Jozefovi Šimčíkovi, bytom Severná 2809/29 Žilina, za cenu 1 500,– Sk/m2. 
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Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje  :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1258/9, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. V. Okružná a Legionárska pod existujúcou garážou ev.č. 783 p. Hedvige Tvrdej, bytom Karpatská 3 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :   

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1258/13, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. V.Okružná a Legionárska pod existujúcou garážou ev.č. 779 Ing. Jane Cyprichovej, bytom Veľká Okružná 7 za cenu 1 500,– Sk/m2. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1382/1, t.tr.p. o výmere cca 220 m2 v k. ú. Bytčica (Soliny-Juh) p. Matúšovi Rybanskému, bytom M. Šinského 671/3 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2.    


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5963/4, zast.pl. o výmere 35 m2 v zmysle geometrického plánu č. 67/2007 v k. ú. Žilina, ul. Czambelova (Strážov) p. Emilovi Frnčovi, bytom Czambelova 4 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
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Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5963/3, zast. pl. o výmere 120 m2 v zmysle geometrického plánu č. 67/2007 v k. ú. Žilina, ul. Czambelova (Strážov) spoločnosti ELEKTROSYSTÉM s.r.o., zast. Ing. Jánom Smržom CSc., za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj nasledovných pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 184/2007, za účelom majetko-právneho vysporiadania v k. ú. Budatín nasledovne : 
	diel „4“ záhrada o výmere 258 m2 pre parc.č.KN-C 579/2 

diel „5“ záhrada o výmere 35 m2  pre parc.č.KN-C 579/6 
p. Ondrejovi Luptákovi, bytom Radová 35 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2.


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4971/4, zast. pl. o výmere 53 m2 v k. ú. Žilina, Malý Diel p. Eve Jasenkovej, bytom Na Malý Diel 13 Žilina za cenu  1 800,– Sk/m2. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 2388/180, zast. pl. o výmere 6 m2 a parc.č.KN-C 2388/181, záhr. o výmere 76 m2  (z pôvodnej parc.č.KN-E 1815) v zmysle geometrického plánu 154/2007 v k. ú. Považský Chlmec (záhradkárska osada časť Plešie)  Ing. Ľudovítovi Šebestovi, bytom Trenčianska 1589/1 Žilina,  za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
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Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 2388/176, zast. pl. o výmere 4 m2 a parc.č.KN-C 2388/177, záhr. o výmere 40 m2  (z pôvodnej parc.č.KN-E 1815) v zmysle geometrického plánu 154/2007 v  k. ú. Považský Chlmec (záhradkárska osada časť Plešie)  Ing. Ladislavovi Schwartzovi, bytom Rajecká cesta 5 Žilina,  za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov v zmysle geometrických plánov 79/2008, 80/2008 a 81/2008 v k. ú. Žilina spoločnosti HARLEX s.r.o., zast. Ing. Mariánom Majtánom, Pri Celulózke 1376 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2 nasledovne : 
parc.č.KN-C 3215/4, záhrada o výmere 1 m2 
parc.č.KN-C 3236/12, zast. pl. o výmere 646 m2 
parc.č.KN-C 3247/5, zast. pl. o výmere 5 m2 
parc.č.KN-C 3250/4, zast. pl. o výmere 60 m2 
parc.č.KN-C 3250/5, zast. pl. o výmere 102 m2 
parc.č.KN-C 3250/9, ostat.pl. o výmere 1213 m2 

v zmysle GP 79/2008, 80/2008, 81/2008 nasledovne : 
parc.č.KN-C 3234/59, zast. pl. o výmere 409 m2 
parc.č.KN-C 3234/60, zast. pl. o výmere 315 m2 
parc.č.KN-C 3234/61, zast. pl. o výmere 130 m2 
parc.č.KN-C 6027/58, zast. pl. o výmere 74 m2 
parc.č.KN-C 3236/16, ostat.pl. o výmere 449 m2 
parc.č.KN-C 5771/3, zast.pl. o výmere 1015 m2 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov Slovenskej správe ciest – investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A Žilina,  pre stavbu : „ Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov v k. ú. Strážov nasledovne : 
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GP č. 4/2007 
parc.č.KN-C 951/3, zast. pl.  o výmere 57 m2 

GP č. 5/2007 
parc.č.KN-C 930/7, zast. pl. o výmere 97 m2 

GP č. 45/2007 
parc.č.KN-C 449/6, zast. pl. o výmere 5 m2 
parc.č.KN-C 449/7, zast. pl. o výmere 63 m2 
parc.č.KN-C 449/8, zast. pl. o výmere 10 m2 

parc.č.KN-C 690/19, zast.pl. o výmere 1007 m2 
parc.č.KN-C 690/20, zast. pl. o výmere 6 m2 

parc.č.KN-C 930/8, zast. pl. o výmere 1080 m2 
parc.č.KN-C 951/4, zast. pl. o výmere 113 m2 
parc.č.KN-C 951/5, zast. pl. o výmere 37 m2 

za cenu určenú znaleckým posudkom. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4906/1, t.tr.p. o výmere cca 250 m2 v k. ú. Žilina (ul.Pod Hájom) Ing. Tomášovi Hnathovi, bytom Pribinova 64 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Schvaľuje : 

zrušiť uznesenie č. 30/2006 bod 6/ zo dňa 24.4.2006 v nasledovnom znení :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN 1245/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta za účelom výstavby garáže – Oľge Mikysovej, bytom F.Ruppeldta 20 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 












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 neupotrebiteľné a prebytočné.  
Na všetky odpredávané nehnuteľnosti bolo vydané súhlasné stanovisko odboru hlavného architekta tunajšieho MsÚ.  

































Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
1/ 

Ing. Miroslav Kreana, bytom Hôrky 13, požiadal o odpredaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Jedlíkova 3427 – priestor č. 2 o celkovej výmere 15,46 m2  v k. ú. Závodie (Hájik). 
Menovaný nebytové priestory užíva na základe nájomnej zmluvy č.210 zo dňa 5.1.2006 a dodatku č. 1 zo dňa 30.1.2008 za účelom prevádzkovania obchodu s hračkami, tlačou a tabakom. 

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

2/ 

Václav Čanda – CANDA, bytom Moyzesová 11 Žilina, požiadal o odpredaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Jedlíková 3428 o celkovej výmere 225,18 m2  +  rampa o výmere 17,36 m2 v k. ú. Závodie (Hájik). 
Menovaný nebytové priestory užíva na základe nájomnej zmluvy č. 45 zo dňa 8.1.2004 za účelom prevádzkovania cukrárne. 

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

3/

Pavol Macura, bytom Platanová 3228/18 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6484, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta. Jedná sa o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 5315. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  pozemku súhlasí.

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

4/ 

Jozef Šimčík, bytom Severná 2809/29 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 6335, zast. pl. o výmere cca 6 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta. 
Žiadaná časť pozemku sa nachádza za existujúcou garážou č.s. 5200, ktorú žiadateľ vlastní a plánuje ju rozšíriť . 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  časti  pozemku súhlasí.

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

5/ 
Hedviga Tvrdá, bytom Karpatská 3 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1258/9, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul.Okružná a Legionárska pod existujúcou garážou ev.č. 783. 
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Uvedená garáž sa nachádza vo dvorovej časti a je súčasťou existujúcich radových garáží, kde susedné garáže aj s pozemkami už majú konkrétnych vlastníkov. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

6/ 

Ing. Jana Cyprichová, bytom Veľká Okružná 7 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1258/13, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Okružná a Legionárska pod existujúcou garážou ev. č. 779. 
Uvedená garáž sa nachádza vo dvorovej časti a je súčasťou existujúcich radových garáží, kde susedné garáže aj s pozemkami už majú konkrétnych vlastníkov. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

7/

Matúš Rybanský, bytom M. Šinského 671/3 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1382/1, t.tr.p. o výmere cca 220 m2 v k. ú. Bytčica, lokalita Žilina-Solinky-Juh za účelom zarovnania pozemku, ktorý bol pôvodne podľa urbanistického návrhu obytného súboru Žilina, Solinky-Juh navrhnutý ako komunikácia. Táto však nebola vybudovaná a parkoviská obchodného domu MAX sú riešené inak. 
Časť pozemku, ktorý žiada, susedí s pozemkom vo vlastníctve menovaného parc.č.KN-C 1382/7 a 1382/8 v k. ú. Bytčica. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom časti  pozemku súhlasí. 

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

8/ 

Emil Frnčo, bytom Czambelova 4 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5963/4, zast.pl. o výmere 35 m2 v zmysle geometrického plánu č. 67/2007 v k. ú. Žilina (Strážov) za účelom doriešenia situácie v dotknutom území, vrátane parkovania osobných vozidiel v miestnej časti Strážov – ul. Czambelova. 
Manželka žiadateľa je vlastníčkou susedného pozemku parc.č.KN-C 3553 na ktorom má postavený rodinný dom a parc.č.KN-C 3354 v k. ú. Žilina. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.
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9/ 

ELEKTROSYSTÉM  s.r.o., zast. Ing. Jánom Smržom CSc., Š. Furdeka 10 Žilina, požiadali o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5963/3, zast. pl. o výmere 120 m2 v zmysle geometrického plánu č. 67/2007 v k. ú. Žilina (Strážov) za účelom komplexného vyriešenia parkovania osobných motorových vozidiel. Konateľ spoločnosti je vlastníkom susedných nehnuteľností parc.č.KN-C 3349 a 3350 v k. ú. Žilina. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

10/ 

Ondrej Lupták, bytom Radová 35 Žilina, požiadal o odpredaj nasledovných dielov v zmysle geometrického plánu č. 184/2007 v k. ú. Budatín nasledovne :  
	diel „4“ záhrada o výmere 258 m2 pre parc.č.KN-C 579/2 
	diel „5“ záhrada o výmere 35 m2  pre parc.č.KN-C 579/6 

Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že v roku 1979 im bola povolená stavba rodinného domu na parc.č.KN-C 579/2. Na základe rozhodnutia odboru výstavby a územného plánovania MsNV bola posunutá frontová línia stavby a na žiadanej časti pozemkov sa nachádza ich záhrada.  

Odbor hlavného architekta s odpredajom dielov  pozemkov súhlasí.

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

11/ 

Eva Jasenková, bytom Na Malý Diel 13 Žilina, požiadala o dokúpenie  pozemku parc.č.KN-C 4971/4, zast.pl. o výmere 53 m2 v k. ú. Žilina, Malý Diel. 
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že žiadaný pozemok susedí priamo so záhradou vo vlastníctve menovanej parc.č.KN-C 4860 a na ňom je umiestnená prenosná garáž.
Vo svojej predchádzajúcej žiadosti zabudla na uvedený pozemok a uznesením MZ 56/2008 zo dňa 14.4.2008 jej boli odsúhlasené pozemky parc.č.KN-C 4971/12, ostat. pl. o výmere 214 m2 a parc.č.KN-C 4971/13, ostat. pl. o výmere 92 m2.     

Odbor hlavného architekta s odpredajom  pozemkov súhlasí.

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

12/ 

Ing. Ľudovít Šebesta, bytom Trenčianska 1589/1 Žilina 
Ing. Ladislav Schwartz, bytom Rajecká cesta č. 5 Žilina, 
Ako členovia záhradkárskej osady Považský Chlmec – časť Plešie požiadali o odkúpenie pozemkov nasledovných pozemkov, za účelom ich majetko-právneho vysporiadania v zmysle geometrického plánu č. 154/2007 časť parc.č.KN-E 1815 nasledovne : 
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Ing. Ľudovít Šebesta 
parc.č.KN-C 2388/180, zast. pl. o výmere 6 m2  ( pod záhr.chatkou) 
parc.č.KN-C 2388/181, záhr. o výmere 76 m2 
 

Ing. Ladislav Schwartz 
parc.č.KN-C  2388/176, zast. pl. o výmere 4 m2 (pod záhr.chatkou) 
parc.č.KN-C 2388/177, záhr. o výmere 40 m2 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  pozemkov súhlasí. 

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

13/ 

HARLEX s.r.o., zast. Ing. Mariánom Majtánom, Pri Celulózke 1376 Žilina, požiadala o odpredaj pozemkov v okolí futbalového štadióna na ktorých chce vybudovať multifunkčné centrum ŠTADIÓN. Ide o nasledovné pozemky : 

parc.č.KN-C 3215/4, záhrada o výmere 1 m2 
parc.č.KN-C 3236/12, zast. pl. o výmere 646 m2 
parc.č.KN-C 3247/5, zast. pl. o výmere 5 m2 
parc.č.KN-C 3250/4, zast. pl. o výmere 60 m2 
parc.č.KN-C 3250/5, zast. pl. o výmere 102 m2 
parc.č.KN-C 3250/9, ostat.pl. o výmere 1213 m2 

v zmysle GP 79/2008, 80/2008, 81/2008 nasledovne : 

parc.č.KN-C 3234/59, zast. pl. o výmere 409 m2 
parc.č.KN-C 3234/60, zast. pl. o výmere 315 m2 
parc.č.KN-C 3234/61, zast. pl. o výmere 130 m2 
parc.č.KN-C 6027/58, zast. pl. o výmere 74 m2 
parc.č.KN-C 3236/16, ostat.pl. o výmere 449 m2 
parc.č.KN-C 5771/3, zast.pl. o výmere 1015 m2 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  pozemkov súhlasí.

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

14/ 

Slovenská správa ciest – investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A Žilina, požiadala o majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Strážov pre stavbu : „Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ : 

GP č. 4/2007 
parc.č.KN-C 951/3, zast. pl.  o výmere 57 m2 

-5-

GP č. 5/2007 
parc.č.KN-C 930/7, zast. pl. o výmere 97 m2 

GP č. 45/2007 
parc.č.KN-C 449/6, zast. pl. o výmere 5 m2 
parc.č.KN-C 449/7, zast. pl. o výmere 63 m2 
parc.č.KN-C 449/8, zast. pl. o výmere 10 m2 

parc.č.KN-C 690/19, zast.pl. o výmere 1007 m2 
parc.č.KN-C 690/20, zast. pl. o výmere 6 m2 

parc.č.KN-C 930/8, zast. pl. o výmere 1080 m2 
parc.č.KN-C 951/4, zast. pl. o výmere 113 m2 
parc.č.KN-C 951/5, zast. pl. o výmere 37 m2 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  pozemkov súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. 

15/ 

Ing. Tomáš Hnath, bytom Pribinova 64 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4906/1, t.tr.p. o výmere cca 250 m2 v k. ú. Žilina, (ul. Pod hájom, prepoj Vlčince-Solinky). 
Žiadaná nehnuteľnosť tvorí pás zelene medzi pozemkom vo vlastníctve žiadateľa (parc.č.KN-C 4906/167, kde má postavený rodinný dom a parc.č.KN-C 4906/108) a ulicou Pod Hájom. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku  súhlasí. 

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

16/ 

V súvislosti s prípravou Koncepcie revitalizácie vnútroblokových priestorov v Meste Žilina odborom hlavného architekta tunajšieho MsÚ, podľa ktorej budú v budúcnosti uskutočňované zmeny, resp. stavebné činnosti, ktorými budú riešené chodníky, statická doprava, ihriská, sadové úpravy a taktiež prípadné garáže s cieľom zlepšiť kvalitu bývania obyvateľov v predmetných obytných domoch. Vzhľadom na uvedené nebude povoľovaná  individuálna výstavba garáží vo vnútoroblokových priestoroch. 

Z toho dôvodu navrhujeme zrušiť uznesenie č. 30/2006 bod 6/ zo dňa 24.4.2006 v nasledovnom znení : 
Odpredaj časti pozemku parc.č.KN 1245/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta za účelom výstavby garáže – Oľge Mikysovej, bytom F.Ruppeldta 20 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 
















































































