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Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiline 

Uznesenie č.              /2008 


Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby. Ide o nasledovné byty :  

	1-izbový byt, I. kategórie,  na II. poschodí nachádzajúci sa v obytnom dome č.s. 1304/3 na ul. Veľká Okružná 3 v k. ú. Žilina  o celkovej podlahovej ploche 28,09 m2 . Číslo bytu 47. 


Garsónka I. kategórie na III. poschodí nachádzajúca sa v obytnom dome č. s. 
1673/13 na ul. Pittsbugská 13 v k. ú. Žilina (Vlčince) o celkovej podlahovej ploche 20,18 m2. Číslo bytu 233 

	Garsónka I. kategórie na V. poschodí nachádzajúca sa v obytnom dome č. s. 1673/17 na ul. Pittsburgská 17 v k. ú. Žilina (Vlčince) o celkovej podlahovej ploche 20,18 m2. 

Číslo bytu 147. 



Dôvodová správa

	
Mesto Žilina v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Žilina v súlade s čl. 8 bod 19/ môže použiť na predaj majetku formu aukčného predaja po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva a v súlade so zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.  


















Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby 





Mesto Žilina navrhuje na odpredaj formou dražby nasledovné byty, ktoré sú v správe Bytterm, a. s. Žilina.  

	1-izbový byt, I. kategórie,  na II. poschodí nachádzajúci sa v obytnom dome č.s. 1304/3 na ul. Veľká Okružná 3 v k. ú. Žilina  o celkovej podlahovej ploche 28,09 m2. Číslo bytu 47. 


	Garsónka I. kategórie na III. poschodí nachádzajúca sa v obytnom dome č. s. 

1673/13 na ul. Pittsbugská 13 v k. ú. Žilina (Vlčince) o celkovej podlahovej ploche 20,18 m2. Číslo bytu 233 

	Garsónka I. kategórie na V. poschodí nachádzajúca sa v obytnom dome č. s. 1673/17 na ul. Pittsburgská 17 v k. ú. Žilina (Vlčince) o celkovej podlahovej ploche 20,18 m2. 

Číslo bytu 147. 








