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V Žiline, 02.10.2008 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiline 



Uznesenie č.              /2008 


Mestské zastupiteľstvo v Žiline  : 

	schvaľuje  :  


zmluvu o záložnom práve k nehnuteľnému majetku  na pozemky v k. ú. Žilina nasledovne : 
	parc.č.KN-C 4997/1, záhrady o výmere 2063 m2 
parc.č.KN-C 5146/1, zast. pl. o výmere 18872 m2 

parc.č.KN-C 5176/1, t.tr.p. o výmere 1577 m2 
parc.č.KN-C 5176/8, záhrady o výmere 1044 m2 
parc.č.KN-C 7601/1, ostat.pl. o výmere 22261 m2 
parc.č.KN-C 7728, ostat.pl. o výmere 15804 m2 
parc.č.KN-C 7734, ostat.pl. o výmere 15257 m2 
parc.č.KN-C 7903, ostat.pl. o výmere 5716 m2  





























Dôvodová správa

	
	Tatra banka, a. s. Bratislava požiadala po vzájomnej dohode s Mestom Žilina o doplnenie zabezpečenia splátkového úveru poskytnutého na základe zmluvy o splátkovom úvere č. 507/2003 v súvislosti s uvoľnením záložného práva na akcie Dexia banky Slovensko, a.s. v počte 2000 ks, ktoré boli založené v Tatra banke, a. s.  Bratislava a uznesením MZ č. 78/2007 zo dňa 29.10.2007 bol odsúhlasený ich odpredaj. 
Predmetom záložného práva sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Žilina, zapísané pre Mesto Žilina na LV č. 1100 : 

	parc.č.KN-C 4997/1, záhrady o výmere 2063 m2 
parc.č.KN-C 5146/1, zast. pl. o výmere 18872 m2 

parc.č.KN-C 5176/1, t.tr.p. o výmere 1577 m2 
parc.č.KN-C 5176/8, záhrady o výmere 1044 m2 
parc.č.KN-C 7601/1, ostat.pl. o výmere 22261 m2 
parc.č.KN-C 7728, ostat.pl. o výmere 15804 m2 
parc.č.KN-C 7734, ostat.pl. o výmere 15257 m2 
parc.č.KN-C 7903, ostat.pl. o výmere 5716 m2  


Zmluvou o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 23.07.2003,  ktorej vklad bol povolený Správou katastra Žilina dňa 30.7.2003 pod č. V-3624/03, ktorou boli založené nasledovné pozemky: 
parc.č.KN-C 3247/1, ostat.pl.  o výmere 6069m2
parc.č.KN-C 3247/2, zast.pl. o výmere 205 m2 
parc.č.KN-C 3241, zast. pl. o výmere 36 m2 
parc.č.KN-C 3243, zast. pl. o výmere 3984 m2 
parc.č.KN-C 3246/1, ostat.pl. o výmere 2081 m2 
parc.č.KN-C 3246/2, zast.pl. o výmere 1441 m2 
parc.č.KN-C 3245, ostat.pl. o výmere 849 m2 
parc.č.KN-C 3244, ostat.pl. o výmere 849 m2 
parc.č.KN-C 3233, ostat.pl. o výmere 9511 m2 
parc.č.KN-C 3235, zast. pl. o výmere 20 m2 
parc.č.KN-C 3237, zast. pl. o výmere 1637 m2 
parc.č.KN-C 3236/1, ostat.pl. o výmere 19345 m2 
Uvedené pozemky boli postupne Mestom Žilina a Tatra banka, a. s. Bratislava požiadaná o návrh na výmaz záložného práva. 
	
  











































	




























