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vedúci odboru právneho a majetkového 



V Žiline, dňa 16.02.2009 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiline 

Uznesenie č.              /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj nebytového priestoru č. 12 o výmere 3,84 m2 v dome č. s. 2160 v k. ú. Žilina, ul. Fándlyho spolu so zriadením vecného bremena spočívajúcom v povinnosti vlastníkov priestoru strpieť prístup k rozvodom tepla pre p. Alexandru Bálintovú, bytom J. Fándlyho 2160/4 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje  :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6501, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou garážou č. s. 5332 Prof. Ing. Deziderovi  Szabóvi, PhD.,  bytom  Ružová 32 Žilina za cenu 50 €/m2. 
.  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1234/7, zast.pl. o výmere 17 m2 v zmysle geometrického plánu č. 106/2008 v k. ú. Žilina, ul.F.Ruppeldta pod existujúcou garážou ev.č.713 p. Pavlíne Kuciakovej, bytom F. Ruppeldta 3 Žilina za cenu 50 €/m2. 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  
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Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1020/5, zast.pl. o výmere 110 m2 v zmysle geometrického plánu 43/2007 v k. ú. Závodie, ul. Školská, za účelom majetkovo právneho vysporiadania  p. Antonovi Ďurčíkovi, bytom Cesta na Štadión 297/3 Žilina za cenu 50 €/m2. 


Uznesenie mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4701/36, zast.pl. o výmere 63 m2 v zmysle geometrického plánu č. 50/2008 v k. ú. Žilina, ul. A. Rudnaya spoločnosti S.H.S. s.r.o., zast. Ing. Dušanom Kalužom, Oravská 13 Žilina za cenu 75 €/m2. 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.                /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4886/147, zast.pl. o výmere 172 m2 v zmysle geometrického plánu 66/2000 v k. ú. Žilina, ul. Svätoplukova Ing. Václavovi Krausovi, bytom Svätoplukova 40 Žilina za cenu 60 €/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.                 /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 223 m2 v k. ú. Žilina, ul. Svätoplukova Mgr. Alexandre Divišovej, bytom Konská 315 s podmienkou dodržania vzdialenosti 2,5 m od línie existujúceho pešieho chodníka za cenu 60 €/m2.


Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiline 

Uznesenie č.                /2009 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje  : 

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1382/122, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Bytčica za účelom rozšírenia záhrady p. Radovanovi Petríkovi, bytom  Gaštanová  2  Žilina za cenu 60 €/m2 . 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 940/1, zast.pl. o výmere 60 m2 v k. ú. Strážov spoločnosti Car Clen Company, s.r.o., zast. Branislavom Tomaníčkom, so sídlom Zborov nad Bystricou za účelom rozšírenia autoumyvárky za cenu 50 €/m2.


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 53/2008  v k. ú. Brodno nasledovne :  
	časť parc.č.KN-E 424/12, ktorej zodpovedá diel 1 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/9, zast.pl. o výmere 19 m2 

časť parc.č.KN-E 424/13, ktorej zodpovedá diel 2 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/10, zast.pl. o výmere 11 m2 
	spoluvlastníckeho podielu ½ na časti parc.č.KN-E 424/14, ktorej zodpovedá diel 3 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/3, zast.pl. o výmere 13 m2  (Mesto Žilina 6,5 m2) 
časť parc.č.KN-E 424/15, ktorej zodpovedá diel 4 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/11, zast.pl. o výmere 11 m2 
časť parc.č.KN-E 424/17, ktorej zodpovedá diel 5 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/12, zast.pl. o výmere 12 m2 
časť parc.č.KN-E 424/19, ktorej zodpovedá diel 6 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/13, zast.pl. o výmere 11 m2 
     Celková výmera predstavuje 70,5 m2 
SPP – distribúcia a. s. Bratislava v zast. advokátskej  kancelárie Mgr. Miroslava Haneca za účelom majetkovoprávneho  vysporiadania pozemku pod regulačnou stanicou plynu a tiež aj prístupovou cestou k uvedenej stanici v k. ú. Brodno, za cenu určenú znaleckým posudkom. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 864/2, záhrady o výmere 84 m2 a parc.č.KN-C 870/3 záhrady o výmere 51 m2 v zmysle geometrického plánu č. 17/2008 v k. ú. Bytčica, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania p. Milanovi Horeckému, bytom Bystrická 18/261 Žilina-Bytčica za cenu 40 €/m2. 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj nasledovných pozemkov v k. ú. Žilina, ul. Hollého v zmysle geometrického plánu č. 83/2007 a geometrického plánu č. 3/2008 nasledovne : 
	parc.č.KN-C 1662/4, zast.pl. o výmere 243 m2 

parc.č.KN-C 1662/5, zast.pl. o výmere 23 m2 
	parc.č.KN-C 1662/6, zast.pl. o výmere 4 m2 
spoločnosti DS GLOBAL a.s., zast. Ing. Dávidom Dupkalom, so sídlom Legionárska 1370/10 Žilina  za cenu 50 €/m2, spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v užívaní uvedených pozemkov výhradne na parkovanie motorových vozidiel. 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.              /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1662/1, zast.pl. o výmere cca 230 m2 (12,5 m2/ 1 parkovacie miesto) vlastníkom bytov v bytovom dome na ul. Hollého č. s. 631/32,34,36 v Žiline za cenu 30 €/m2, spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v užívaní uvedených pozemkov výhradne na parkovanie motorových vozidiel. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.              /2009 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Zámenu a následný odpredaj pozemkov v k. ú. Závodie, Slnečné námestie za účelom vytvorenia parkovacích miest pre polyfunkčný objekt v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 nasledovne : 
parc.č.KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere 1286 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina za pozemok parc.č.KN-C 1472/467, zast.pl. o výmere 537 m2 vo vlastníctve spoločnosti ISTROFINAL a.s. a následným odpredajom rozdielu vo výmere a to  749 m2 spoločnosti ISTROFINAL a. s. zast. Slavomírom Bodisom, so sídlom Národná 10 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom s podmienkou, že zamieňané a následne odpredávané pozemky nebudú oplotené a ostanú voľne prístupné a prechodné. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.              /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5826/6, zast.pl. o výmere 257 m2 v zmysle geometrického plánu č. 16/2007 v k. ú. Žilina, ul. Oravská za účelom prístupu a zabezpečenia parkovania spoločnosti SVS – inžiniering, s.r.o., zast. Ing. Jánom Škopinským, so sídlom Bôrická 107 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom s podmienkou, že odpredávaný pozemok zostane neoplotený a voľne prístupný. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 3570/11, zast.pl. o výmere 311 m2 a parc.č.KN-C 3570/15, zast.pl. o výmere 282 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tichá do podielového spoluvlastníctva  pre : 
Záborský Roland, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Ing. Braun Peter, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Tonhauserová Mária, bytom Tichá 1184/9 Žilina
Škorvánková Ľubica, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Švec Vladimír, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
za cenu 60 €/m2. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.                /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 90 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova p. Michalovi Mesiarikovi, bytom Tulipánová 8 Žilina za cenu 60 €/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 90 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova p. Pavlovi Škrkoňovi, bytom Tulipánová 6 Žilina za cenu 60 €/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje  :

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 75 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova p. Dominikovi Furmánkovi, bytom Pribinova 6 Žilina za cenu 60 €/m2. 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje  : 
 
zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 5/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení : 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady Anna Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 
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Uznesenie č.                /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 6/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení: 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže Ing. Jánovi Smržovi CSc., bytom Dubová 2 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 9/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení : 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže JUDr. Ľubomírovi Jurigovi-Brankovičovi, bytom A. Bernoláka 30 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 


Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 55 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady p. Anne Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 66 €/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 a pri niektorých bodoch aj stanovisko odboru dopravy a komunálnych služieb tunajšieho MsÚ. 



Návrh  na  odpredaj  nehnuteľností  Mesta  Žilina
1/ 

Alexandra Bálintová, bytom J. Fándlyho 2160/4 Žilina požiadala o odkúpenie nebytového priestoru  č. 12 o výmere 3,84 m2 v dome č. s. 2160 na ul. Fándlyho v k. ú. Žilina, ktorá bola pôvodne súčasťou bytu, spolu so zriadením vecného bremena, spočítajúcom v povinnosti vlastníkov priestoru strpieť prístup k rozvodom tepla.  

Zmluvou zo dňa 7.10.1999 bol Mestom Žilina predaný A.Bálintovi a A. Bálintovej 2-izbový byt č. 17 vo vchode č. 4 domu č. s. 2160 na ul. Fándlyho v Žiline. Spolu s bytom im bol prevedený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve domu a na zastavanom pozemku parc.č.KN-C 6636 v podiele 607/19298. Byt ktorý sa im odpredal mal pred odpredajom výmeru 64,55 m2. Pred odpredajom si však manželia predelili priečkou časť komory, ktorá bola súčasťou bytu a boli v nej rozvody ústredného kúrenia. Z toho dôvodu táto oddelená časť nebola pri predaji bytu započítaná do jeho celkovej výmery, a preto im bol predaný byt s rozlohou len 60,71 m2. Zvyšná časť o výmere 3,84 m2 zostala ako nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Žilina. 

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

2/ 

Prof.Ing. Dezider Szabó, PhD.,  bytom  Ružová 32 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6501, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina. Jedná sa o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 5332 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 50 €/m2.

3/ 

Pavlína Kuciaková, bytom Ruppeldtova 3 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1234/7, zast.pl. o výmere 17 m2  v zmysle geometrického plánu č. 106/2008 v k. ú. Žilina, ul. F.Ruppeldta. Jedná sa o pozemok pod existujúcou garážou ev. č. 713. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 50 €/m2.

4/ 

Anton Ďurčík, bytom Cesta na Štadión 297/3 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1020/5, zast.pl. o výmere 110 m2 v zmysle geometrického plánu č. 43/2007 v k. ú. Závodie, ul. Školská za účelom majetko - právneho vysporiadania. 
Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu č. s. 18, postavený na pozemku parc.č.KN-C 1020/1 a žiadaný pozemok tvorí súčasť záhrady. 
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Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu 50 €/m2. 

5/ 

S.H.S.  s.r.o., Oravská 13 Žilina, zast. Ing. Dušanom Kalužom požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4701/36, zast.pl. o výmere 63 m2 v zmysle geometrického plánu 50/2008 v k. ú. Žilina, ul. A. Rudnaya z dôvodu realizácie II. etapy stavby :“ul. A.Rudnaya – prestavba, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu“.

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 75 €/m2.

6/ 

Ing. Václav Kraus, bytom Svätoplukova 40 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4886/147, zast.pl. o výmere 172 m2 v zmysle geometrického plánu 66/2000 v k. ú. Žilina, ul. Svätoplukova  za účelom jeho využitia ako záhrady. 
Žiadaný pozemok je silno zaburinený a nachádza sa za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa parc.č.KN-C 4921/13.  

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí avšak s podmienkou jeho využitia len  ako záhrada. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60 €/m2. 

7/ 

Mgr. Alexandra Divišová, bytom Konská 315, požiadala o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 223 m2 v k. ú. Žilina, ul. Svätoplukova,   za účelom scelenia záhrady parc.č.KN-C 4886/142  pri svojom novopostavenom rodinnom dome parc.č.KN-C 4886/071 v k. ú. Žilina  

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí s podmienkou dodržania vzdialenosti 2,5 m od línie existujúceho pešieho chodníka. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60 €/m2. 

8/ 

Radovan Petrík, bytom Gaštanová 2 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1382/122, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Bytčica za účelom rozšírenia záhrady. 
Žiadaný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti jeho rodinného domu parc.č.KN-C 1382/347 a parc.č.KN-C 1382/3 v k. ú. Bytčica.
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Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60 €/m2. 

9/

Car Clean Company, s.r.o., zast. Branislavom Tomaníčkom, so sídlom Zborov nad Bystricou,  požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 940/1, zast.pl. o výmere 60 m2 v k. ú. Strážov. 
Menovaná spoločnosť vlastní v tesnej blízkosti pozemky parc.č.KN-C 458/1, 458/2, 458/3 a 459/1 v k. ú. Strážov, na ktorých majú záujem zrealizovať  prevádzku  autoumyvárky 
( v súčasnosti sa na pozemku nachádza prevádzka autobazáru). Vzhľadom na skutočnosť, že autoumyvárka bude pozostávať zo štyroch umývacích boxov, žiadajú o možnosť odkúpenia uvedeného pozemku. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 50 €/m2.

10/ 

SPP – distribúcia a. s. Bratislava v zast. advokátskej  kancelárie Mgr. Miroslava Haneca požiadala o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod regulačnou stanicou plynu a tiež aj o prístupovú cestu k uvedenej stanici v k. ú. Brodno v zmysle geometrického plánu č. 53/2008 nasledovne : 

	časť parc.č.KN-E 424/12, ktorej zodpovedá diel 1 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/9, zast.pl. o výmere 19 m2 

časť parc.č.KN-E 424/13, ktorej zodpovedá diel 2 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/10, zast.pl. o výmere 11 m2 
	spoluvlastníckeho podielu ½ na časti parc.č.KN-E 424/14, ktorej zodpovedá diel 3 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/3, zast.pl. o výmere 13 m2  (Mesto Žilina 6,5 m2) 
časť parc.č.KN-E 424/15, ktorej zodpovedá diel 4 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/11, zast.pl. o výmere 11 m2 
časť parc.č.KN-E 424/17, ktorej zodpovedá diel 5 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/12, zast.pl. o výmere 12 m2 
časť parc.č.KN-E 424/19, ktorej zodpovedá diel 6 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/13, zast.pl. o výmere 11 m2 
     Celková výmera predstavuje 70,5 m2 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. 

11/ 

Milan Horecký, bytom Bystrická 18/261 Žilina-Bytčica, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 864/2, záhrady o výmere 84 m2 a parc.č.KN-C 870/3 záhrady o výmere 51 m2 
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v zmysle geometrického plánu č. 17/2008 v k. ú. Bytčica, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania a zabezpečenia prístupu k existujúcemu rodinnému domu. V súčasnosti uvedené pozemky slúžia ako predzáhradka. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 40 €/m2. 

12/ 

DS GLOBAL a. s., zast. Ing. Dávidom Dupkalom, so sídlom Legionárska 1370/10 Žilina, požiadala v súvislosti s projektom nadstavby a rekonštrukcie BD Hollého o odpredaj nasledovných pozemkov v k. ú. Žilina, ul. Hollého za účelom vyriešenia parkovania  nasledovne v zmysle geometrického plánu č. 83/2007 : 
	parc.č.KN-C 1662/4, zast.pl. o výmere 243 m2 

parc.č.KN-C 1662/5, zast.pl. o výmere 23 m2 
	parc.č.KN-C 1662/6, zast.pl. o výmere 4 m2 v zmysle GP 3/2008 
Menovaná spoločnosť uvedené pozemky užíva v zmysle nájomnej zmluvy 168/2007 a dodatku č. 1/ 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 
Odbor dopravy a komunálnych služieb tunajšieho MsÚ  s odpredajom pozemkov súhlasí 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 50 €/m2 spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v užívaní uvedených pozemkov výhradne na parkovanie motorových vozidiel. 

13/ 

Vlastníci bytov v bytovom dome na ul. Hollého č. 631/32, 34, 36 Žilina, požiadali o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1662/1, zast.pl. o výmere cca 230 m2 (12,5 m2/1 parkovacie 
miesto) za účelom vybudovania parkovacích a oddychových plôch pre obyvateľov bytového domu v k. ú. Žilina, ul. Hollého. 
 
Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 
Odbor dopravy a komunálnych služieb tunajšieho MsÚ  s odpredajom časti pozemku súhlasí 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 30 €/m2 spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v užívaní uvedených pozemkov výhradne na parkovanie motorových vozidiel. 

14/ 

ISTROFINAL a. s., zast. Slavomírom Bodisom, so sídlom Národná 10 Žilina, požiadala o zámenu a následný odpredaj pozemkov v k. ú. Závodie, sídlisko Hájik Slnečné námestie, za účelom vytvorenia parkovacích miest pre polyfunkčný objekt v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 nasledovne : 
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parc.č.KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere 1286 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina za pozemok parc.č.KN-C 1472/467, zast.pl. o výmere 537 m2 vo vlastníctve spoločnosti ISTROFINAL a.s. a následného odpredaja rozdielu vo výmere 749 m2 spoločnosti ISTROFINAL a. s.  

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí s podmienkou, že zamieňané a následne odpredávané pozemky nebudú oplotené a ostanú voľne prístupné a prechodné. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom s podmienkou, že zamieňané a následne odpredávané pozemky nebudú oplotené a ostanú voľne prístupné a prechodné. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

15/ 

SVS – inžiniering, s.r.o., zast. Ing. Jánom Škopinským, so sídlom Bôrická 107 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5826/6, zast.pl. o výmere 257 m2 v zmysle geometrického plánu č. 16/2007 v k. ú. Žilina, ul. Oravská za účelom prístupu z miestnej komunikácie ul. Oravská k polyfunkčnej budove vo svojom vlastníctve parc.č.KN-C 4915/20 a zabezpečenia parkovania pre potreby spoločnosti a iných.
Uvedený pozemok doteraz užíva spoločnosť v zmysle nájomnej zmluvy ev.č.127/2007. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ  s odpredajom pozemku súhlasí. 
Odbor dopravy a komunálnych služieb tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom s podmienkou, že pozemok zostane neoplotený a voľne prístupný. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

16/ 

Záborský Roland, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Ing. Braun Peter, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Tonhauserová Mária, bytom Tichá 1184/9 Žilina
Škorvánková Ľubica, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Švec Vladimír, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
požiadali o odpredaj  pozemkov parc.č.KN-C 3570/11, zast.pl. o výmere 311 m2 a parc.č.KN-C 3570/15, zast.pl. o výmere 282 m2 v k. ú. Žilina do podielového spoluvlastníctva žiadateľov. 
Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza za štvorbytovým obytným domom a je súčasťou dvorového priestoru bytového domu parc.č.KN-C 3570/6 na ul. Tichá 1184/9. Pozemok v súčasnosti je využívaný ako záhradky a dvor na hranie detí. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemkov súhlasí s podmienkou zachovania ich doterajšieho využitia ako záhradiek. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60 €/m2 .
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17/ 

Michal Mesiarik, bytom Tulipánová 8 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 90 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova pri svojom rodinnom dome parc.č.KN-C 4886/5. Pozemok je súčasťou neudržiavanej pešej komunikácie v súbore IBV Bôrik , kde dochádza k vandalizmu oplotení susediacich nehnuteľností.  

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí. 
Odbor dopravy a komunálnych služieb s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60 €/m2. 

18/ 

Pavol Škrkoň, bytom Tulipánová 6 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 90 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova pri svojom rodinnom dome parc.č.KN-C 4886/4. Pozemok je súčasťou neudržiavanej pešej komunikácie v súbore IBV Bôrik , kde dochádza k vandalizmu oplotení susediacich nehnuteľností.  

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí 
Odbor dopravy a komunálnych služieb s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

Mestská rada  odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60 €/m2. 

19/ 

Dominik Furmánek, bytom Pribinova 6 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 75 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova pri svojom rodinnom dome parc.č.KN-C 4886/43. Pozemok je súčasťou neudržiavanej pešej komunikácie v súbore IBV Bôrik, kde dochádza k vandalizmu oplotení susediacich nehnuteľností.  

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí 
Odbor dopravy a komunálnych služieb s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60 €/m2. 

20/ 

Anna Čapková bytom Suvorovova 2677/17 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 55 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova, za účelom zachovania záhrady. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí pri zachovaní jeho využívania ako záhrady. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 66 €/m2.
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21/ 

Odbor právny a majetkový navrhuje zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 5/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení : 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje : 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady Anna Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušiť uvedené uznesenie. 

22/ 

Odbor právny a majetkový navrhuje zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 6/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje : 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže Ing. Jánovi Smržovi CSc., bytom Dubová 2 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušiť uvedené uznesenie. 

23/ 

Odbor právny a majetkový navrhuje zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 9/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení : 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje : 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže JUDr. Ľubomírovi Jurigovi-Brankovičovi, bytom A. Bernoláka 30 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušiť uvedené uznesenie. 






































