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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :   

odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Moyzesovej 905/5 o výmere 40,34 m2 v k. ú. Žilina p. Andrej Krajíček, bytom Jabloňová 630/64 Žilina-Bánová 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 na ul. Jedlíková 3429-priestor F o celkovej výmere 43,01 m2 v k. ú. Závodie p. Oľge Hikaníkovej, bytom Jedlíková 3428/8 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 6388, zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká ul. pod existujúcou garážou p. Jozefovi Malejkovi, bytom Ku Zvonici 9 Žilina-Budatín za cenu 1 500,– Sk/m2. 

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1258/15, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Veľká Okružná pod existujúcou garážou Ing. Elene Kožuchovej, bytom Ondrašovecká-Škorupovo 604 Liptovský Mikuláš za cenu 1 500,– Sk/m2. 
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Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

odpredaj časti PK parcely 1864/1, pasienok o výmere cca 150 m2 v k. ú. Žilina, Malý Diel p. Pavlovi Chromiakovi, bytom Na Malý Diel č. 30 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2 spolu so zriadením vecného bremena na uvedený pozemok spočívajúci v tom, že bude pozemok neoplotený a bude slúžiť ako zeleň. 

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4699/10, ostat.pl. o výmere cca 45 m2 v k. ú. Žilina, ul. Festivalová MUDr. Blanke Habánikovej, bytom Festivalova 18 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2. 

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

odpredaj pozemku parc.č.KN-C 985, zast. pl. o výmere 190 m2 v k. ú. Zádubnie p. Helene Martinčekovej, bytom Osloboditeľov 1400/31 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 2426/5, zast. pl. o výmere 32 m2 v zmysle geometrického plánu 89/2008 v k. ú. Považský Chlmec p. Jozefovi Moravcovi, bytom Na Hôrke 479/33 Žilina za cenu 900,– Sk/m2. 

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  
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Odpredaj pozemkov v súvislosti s výstavbou multifunkčného centra ŠTADIÓN a to parc.č.KN-C 5771/1, zast. pl. o výmere 485 m2 a pozemku parc.č.KN-C 3234/64, zast. pl. o výmere 41 m2 v zmysle geometrického plánu č. 46/2008 v k. ú. Žilina spoločnosti MC Štadión s.r.o., zast. Ing. Mariánom Majtánom, Pri Celulózke 1376 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2. 

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-E 1820, orná pôda o výmere cca 120 m2 v k. ú. Považský Chlmec (záhradkárska osada Briešky) p. Ľubomírovi Šujanskému, bytom Borová 30 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov členom záhradkárskej osady Považský Chlmec-Plešie v zmysle geometrického plánu č. 14231174-118/2008 v k. ú. Považský Chlmec nasledovne : 

parc.č.KN-C 	2388/250, záhrada o výmere 137 m2     	p. Elichovský Miloš 
parc.č.KN-C   2388/172, záhrada o výmere 23 m2 	 	Ing.Cíba Anton 
parc.č.KN-C   2388/173, záhrada o výmere 15 m2 		Ing.Cíba  Anton 
parc.č.KN-C   2388/252, záhrada o výmere 77 m2 		Ing.Štubňa Vladimír 
parc.č.KN-C   2388/161, záhrada o výmere 14 m2 		p. Belorid Miroslav
parc.č.KN-C   2388/296, záhrada o výmere 19 m2 		Ing.Kubán  Marcel 
za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj  časti pozemku v záhradkárskej osade „Hôrka-Budatín“ PK parc.č.806, p.cesta  o výmere cca 33 m2 v k. ú. Budatín (novovzniknuté parc.č.KN-C 949/269 o výmere 12 m2 a parc.č.KN-C 949/208 o výmere 21 m2 v zmysle GP) Ing. Viktorovi Kyselovi, bytom Hálkova 10 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 v zmysle GP č. 5/2007 v súvislosti so stavbou : „Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ v k. ú. Strážov Slovenskej správe ciest – SR (Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M.Rázusa 104/A Žilina)  za cenu určenú znaleckým posudkom nasledovne : 

Parcela KN – E  482/1 (pôvodná PK 482  zapísaná v kom.h. 05), kultúra orná pôda o celkovej    výmere 266 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.422, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
diel č. 34  o výmere    180 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 482/4   o výmere 180 m2 ,
kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN – E  939/1 (pôvodná PK 939  zapísaná v kom.h. 01), kultúra zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  148 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.812, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
diel č. 36  o výmere    16 m2 , v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 939/3   o výmere 16 m2 ,
kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN – E  940/1 (pôvodná PK 940  zapísaná v kom.h. 01), kultúra zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  72 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.812, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
diel č. 37  o výmere    12 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 940/3   o výmere 12 m2 ,
kultúra zastavaná plocha.

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :

zámenu pozemkov so SSIM Development, s.r.o., so sídlom Makovického 7 Žilina 
nasledovne : 
pozemok parc.č.KN-C 6529/56, zast.pl. o výmere 59 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve spoločnosti SSIM Development, s.r.o. za pozemok parc.č.KN-C 6529/76, ostat.pl. o výmere 40 m2 v zmysle GP 14231174-130/2008 vo vlastníctve Mesta Žilina.

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje  :

Odpredaj pozemkov verejnou obchodnou súťažou spoločnosti I.F.I. Development s.r.o., so sídlom Makovického 7 Žilina za účelom rozšírenia parkovacích miest za cenu  1 500,– Sk/m2 v zmysle geometrického plánu 12/2008 v k. ú. Žilina nasledovne :  
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parc.č.KN-C 6163/46, ostat.pl. o výmere 56 m2 
parc.č.KN-C 6163/47, ostat.pl. o výmere 153 m2 
parc.č.KN-C 6163/48, ostat.pl. o výmere 122 m2 
parc.č.KN-C 6163/49, ostat.pl. o výmere 72 m2 
parc.č.KN-C 6163/50, ostat.pl. o výmere 251 m2 
parc.č.KN-C 6163/51, ostat.pl. o výmere 211 m2 
parc.č.KN-C 6163/52, ostat.pl. o výmere 66 m2 
parc.č.KN-C 6163/53, ostat.pl. o výmere 35 m2 
parc.č.KN-C 6163/54, ostat.pl. o výmere 129 m2 
parc.č.KN-C 6163/55, ostat.pl. o výmere 123 m2 
Celková výmera predstavuje 1218 m2 


Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší  

uznesenie 196/2008 zo dňa 13.10.2008 v nasledovnom znení : 

Odpredaj pozemku parc.č.KN-E 484, zast.pl. o výmere 379 m2 v k. ú. Bytčica spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., zast. Stanislavom Macekom, Kamenná 19 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2.
Výkon uznesenia bol postavený primátorom mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 4921/131, ostat.pl. o výmere 193 m2 v zmysle geometrického plánu 19/2007 /pôvodná nekn. PK parcela 5825/ a parc.č.KN-C 4921/117, ostat.pl. o výmere 34 m2 v zmysle geometrického plánu 6/2004 v k. ú. Žilina (Bôrik), spoločnosti DOSS spol. s.r.o. Žilina, zast. Ing. Jozefom Očkom, so sídlom Bôrická cesta 103 Žilina za cenu 1 800,– 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/ 

Andrej Krajíček, bytom Jabloňová 630/64 Žilina-Bánová, požiadal o odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Moyzesovej 905/5 o výmere 40,34 m2  v k. ú. Žilina, ktoré v súčasnosti využíva v zmysle zmluvy o nájme č. 258 zo dňa 1.8.2006 na predaj elektroniky. 

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

2/ 

Oľga Hikaníková, bytom Jedlíková 3428/8 Žilina, požiadala o odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Jedlíková 3429-priestor F o celkovej výmere 43,01 m2 v k. ú. Závodie, ktoré v súčasnosti využíva v zmysle zmluvy o nájme č. 392 zo dňa 30.1.2003 na predaj textilu. 

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

3/ 

Jozef Malejka, bytom Ku Zvonici 9 Žilina-Budatín, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6388, zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká ul. Ide o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 5228.

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ  s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

4/ 

Ing. Elena Kožuchová, bytom Ondrašovecká-Škorupovo 604 Liptovský Mikuláš, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1258/15, zast.pl. o výmere 18 m2 pod existujúcou garážou ev.č.777 v k.ú. Žilina, ul. Veľká Okružná. 
Uvedený pozemok sa nachádza vo dvorovej časti ul. Veľká Okružná. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

5/ 

Pavol Chromiak, bytom Na Malý Diel č. 30 Žilina, požiadal o odpredaj časti PK parcely 1864/1, pasienok o výmere cca 150 m2 v k. ú. Žilina, Malý Diel, za účelom zachovania zelene, nakoľko sa tam vytvára skládka odpadu.  Svoju žiadosť  odôvodňujú tým, že spolu s manželkou sú vlastníkmi susedného pozemku parc.č.KN-C 4877/1, kde majú postavený rodinný dom a žiadaný pozemok sa nachádza oproti ich pozemku cez cestu. 
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Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí s tým, že pozemok bude neoplotený a bude stále slúžiť ako zeleň. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 800,– Sk/m2 spolu so zriadením vecného bremena na pozemok s tým, že bude neoplotený a bude stále slúžiť ako zeleň. 

6/ 

MUDr. Blanka Habániková, bytom Festivalova 18 Žilina, požiadala o dokúpenie časti pozemku parc.č.KN-C 4699/10, ostat.pl. o výmere cca 45 m2 v k. ú. Žilina, ul. Festivalova za účelom scelenia pozemkov pred svojím rodinným domom parc.č.KN-C 4698/7 v k. ú. Žilina. 
Odpredaj susedného pozemku parc.č.KN-C 4699/45 jej bol odsúhlasený a schválený uznesením 16/2008 MZ zo  dňa 11.2.2008.

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

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

7/ 

Helena Martinčeková, ul. Osloboditeľov 1400/31 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 985, zast.pl. o výmere 190 m2 v k. ú. Zádubnie. Na uvedenom pozemku je postavená chatka  vo vlastníctve žiadateľky na základe osvedčenia o dedičstve. 
Menovaná vo svojej žiadosti uvádza, že  až následne zistila, že príslušné štátne orgány nezaregistrovali zmluvu o zriadení práva osobného užívania pozemku a tento užíval jej právny predchodca od roku 1967. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

8/ 

Jozef Moravec, bytom Na Hôrke 479/33 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 2426/5, zast.pl. o výmere 32 m2 v zmysle geometrického plánu 89/2008 v k. ú. Považský Chlmec z dôvodu zosúladenia majetko-právneho stavu so skutkovým stavom zistenými pri zameraní oplotenia. 
Menovaný je vlastníkom pozemkov parc.č.KN-C 692 a parc.č.KN-C 693, na ktorom má postavený svoj rodinný dom.

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 900,– Sk/m2. 
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9/ 

MC Štadión s.r.o., zast. Ing. Mariánom Majtánom, Pri Celulózke 1376 Žilina, v súvislosti s výstavbou multifunkčného centra ŠTADIÓN požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5771/1, zast.pl. o výmere 485 m2 a pozemku parc.č.KN-C 3234/64, zast.pl. o výmere 41 m2 v zmysle geometrického plánu č. 46/2008 v k. ú. Žilina. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemkov súhlasí.

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

10a/ 

Ľubomír Šujanský, bytom Borová 30 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-E 1820, orná pôda o výmere cca 120 m2 v k. ú. Považský Chlmec (záhradková osada Briešky). Ide o majetko-právne vysporiadanie pozemku v rámci záhradkovej osady Považský Chlmec-Briešky a zosúladenie so susednými parcelami. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

10b/ 

Členovia záhradkárskej osady Považský Chlmec-Plešie požiadali o odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 14231174-118/2008 v k. ú. Považský Chlmec nasledovne : 

parc.č.KN-C 	2388/250, záhrada o výmere 137 m2     	p. Elichovský Miloš 
parc.č.KN-C   2388/172, záhrada o výmere 23 m2 	 	Ing.Cíba Anton 
parc.č.KN-C   2388/173, záhrada o výmere 15 m2 		Ing.Cíba  Anton 
parc.č.KN-C   2388/252, záhrada o výmere 77 m2 		Ing.Štubňa Vladimír 
parc.č.KN-C   2388/161, záhrada o výmere 14 m2 		p. Belorid Miroslav
parc.č.KN-C   2388/296, záhrada o výmere 19 m2 		Ing.Kubáň  Marcel 
Uznesením MZ 137/2008 už bol odsúhlasený odpredaj dvom členom záhradkárskej osady v 
k. ú. Považský Chlmec. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemkov súhlasí. 

10c/ 

Ing.Viktor Kysela, bytom Hálkova 10 Žilina, požiadal o majetko-právne vysporiadanie pozemku v záhradkovej osade„Hôrka-Budatín“ 28-77 v k. ú. Budatín,  a to časti PK parc.č.806, p.cesta o výmere cca 33 m2 v k. ú. Budatín (novovzniknuté parc.č.KN-C 949/269 o výmere 12 m2 a parc.č.KN-C 949/208 o výmere 21 m2 v zmysle GP). 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemkov súhlasí. 

Mestská rada odporúča pri bodom 10a/ až 10c/ mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
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11/ 

SR – Slovenská správa ciest  (Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M.Rázusa 104/A Žilina) v súvislosti so stavbou „Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ požiadali o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v zmysle GP č. 5/2007 v k. ú. Strážov : 

Parcela KN – E  482/1 (pôvodná PK 482  zapísaná v kom.h. 05), kultúra orná pôda o celkovej    výmere 266 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.422, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
diel č. 34  o výmere    180 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 482/4   o výmere 180 m2 ,
kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN – E  939/1 (pôvodná PK 939  zapísaná v kom.h. 01), kultúra zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  148 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.812, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
diel č. 36  o výmere    16 m2 , v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 939/3   o výmere 16 m2 ,
kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN – E  940/1 (pôvodná PK 940  zapísaná v kom.h. 01), kultúra zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  72 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.812, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
diel č. 37  o výmere    12 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 940/3   o výmere 12 m2 ,
kultúra zastavaná plocha.

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemkov súhlasí. 

Mestská rada  odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu určenú znaleckým posudkom. 

12/ 

SSIM Development, s.r.o., zast. Ivanom Matejčíkom – konateľom, požiadala o zámenu pozemkov z dôvodu výstavby parkovacích miest pre obyvateľov novopostaveného bytového domu č. s. 8401 na Bajzovej ul. v k. ú. Žilina nasledovne : 
Pozemok parc.č.KN-C 6529/56, zast.pl. o výmere 59 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve spoločnosti SSIM Development, s.r.o. za pozemok parc.č.KN-C 6529/76, ostat.pl. o výmere 40 m2 v zmysle GP 14231174-130/2008 vo vlastníctve Mesta Žilina 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ so zámenou pozemkov súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu so zámenou pozemkov súhlasiť. 

13/  

Mesto Žilina vypísalo verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Žilina o celkovej výmere 1218 m2 v zmysle geometrického plánu 12/2008 vypracovaným GEOKOP spol. s.r.o. Bratislava v k. ú. Žilina, za účelom vybudovania parkovacích plôch, nasledovne:
parc. č. KN-C 6163/46, ostat.pl. o výmere 56 m2 
parc. č. KN-C 6163/47, ostat.pl. o výmere 153 m2 
parc. č. KN-C 6163/48, ostat.pl. o výmere 122 m2 
parc. č. KN-C 6163/49, ostat.pl. o výmere 72 m2 
parc. č. KN-C 6163/50, ostat.pl. o výmere 251 m2 
parc. č. KN-C 6163/51, ostat.pl. o výmere 211 m2 
parc. č. KN-C 6163/52, ostat.pl. o výmere 66 m2 
-5- 

parc. č. KN-C 6163/53, ostat.pl. o výmere 35 m2 
parc. č. KN-C 6163/54, ostat.pl. o výmere 129 m2 
parc. č. KN-C 6163/55, ostat.pl. o výmere 123 m2 
Uvedené pozemky boli vytvorené z pôvodnej parc. č. KN-C 6163/3, ostat.pl., v k. ú. Žilina, ktorý je zapísaný pre Mesto Žilina na Katastrálnom úrade, Správe katastra Žilina na liste vlastníctva č. 1100. Pozemky určené na odpredaj sa nachádzajú pri obytnom súbore Hliny VIII.

Verejná obchodná súťaž bola vyhodnotená dňa 24.11.2008 s tým, že víťazná ponuka bola od I.F.I. Development s.r.o., so sídlom J.M.Hurbana 1 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 


14/ 

Navrhujeme zrušenie uznesenia 196/2008 MZ zo dňa 13.10.2008, ktorým bol navrhnutý odpredaj pozemku parc.č.KN-E 484, zast.pl. o výmere 379 m2 v k. ú. Bytčica spoločnosti MYMA Invest s.r.o.

Výkon tohto uznesenia bol pozastavený primátorom mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

15/ 

DOSS spol. s .r.o. Žilina, zast. Ing. Jozefom Očkom, so sídlom Bôrická cesta 103 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4921/131, ostat.pl. o výmere 193 m2 v zmysle geometrického plánu 19/2007  a parc.č.KN-C 4921/117, ostat.pl. o výmere 34 m2 v zmysle geometrického plánu 6/2004 v k. ú. Žilina (Bôrik) za účelom zarovnania hraníc areálu uvedenej spoločnosti. 


Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemkov súhlasí. 

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












































































