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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	informáciu o riešení prípadu Kapolka






DÔVODOVÁ SPRÁVA

	Listom zo dňa 14.12.2009 požiadali Imrich Kapolka a Marta Kapolková o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Mesta Žilina v dome súp. č. 830 na Štefánikovom nám. v Žiline a zároveň požiadali primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva o možnosť vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2009. Následne mestské zastupiteľstvo uznesením č. 146/2009 zaviazalo vedúceho odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline, aby na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva podal informáciu o riešení prípadu Kapolka.

	Na základe uvedeného sa predkladá tento materiál, avšak je potrebné poukázať na to, že podávaná správa nie je a nemôže byť vyčerpávajúca a úplná, nakoľko celý prípad je ešte len na začiatku a vzhľadom na komplikovanosť celého prípadu sa jeho vyriešenie odhaduje v dlhšom časovom horizonte.

	Predkladaný materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a Mestskej rade bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
	


INFORMÁCIA O RIEŠENÍ PRÍPADU KAPOLKA

	Zápisom o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu, uzatvoreným medzi vtedajším MsNV v Žiline a Imrichom Kapolkom st. (t.j. otcom žiadateľa), bola dojednaná dohoda o odovzdaní a prevzatí 3-izbového bytu na (vtedajšom) Gottwaldovom (dnes Štefánikovom) nám. č. 967/4 v Žiline. V r. 1981 z dôvodu odsťahovania sa Imricha Kapolku st. z bytu požiadal žiadateľ  Imrich Kapolka o pokračovanie v užívaní bytu po svojom otcovi, na čo mu bol vystavený evidenčný list pre výpočet úhrady za užívanie bytu.

	Na základe uvedených skutočností má p. Kapolka za to, že je až doteraz užívateľom, resp. nájomcom predmetného bytu.

	Na LV č. 166 pre kat. úz. Žilina je vedený dom súp. č. 830 (t.j. terajšie číslo domu, v ktorom býva Imrich Kapolka), pričom jeden z jeho podielových spoluvlastníkov v podiele 145/852 je aj Mesto Žilina, pričom dom je v podielovom spoluvlastníctve ďalších spoluvlastníkov. Na danom LV je za časťou C LV pod označením „iné údaje“ zoznam niektorých spoluvlastníkov a záznam, ktorému podielu zodpovedá ten-ktorý konkrétny byt. Takéto „vydelenie“ bytov pre jednotlivých spoluvlastníkov je minimálne neštandardné a podľa názoru spracovateľa aj v rozpore so zákonom, nakoľko:

	ide o dom, nie o bytový dom, a teda sa naň nevzťahuje režim zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov; navyše dom nikdy nebol právne rozdelený na jednotlivé byty


	keďže dom je v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov, už z podstaty podielového spoluvlastníctva je zrejmé, že každý zo spoluvlastníkov má ideálny podiel v každej miestnosti, každej časti, „každej tehle“ domu, a to v takej výške v akej je zapísaný na príslušnom LV. Pokiaľ by sme aj uvažovali o tom, že niektorí spoluvlastníci sa dohodli na reálnom rozdelení predmetu spoluvlastníctva, účastníkom takejto dohody nebolo Mesto Žilina, a preto takáto dohoda ani nemohla byť platná. Navyše tiež podielom spoluvlastníkov nezodpovedajú podlahové výmery jednotlivých „bytov“ a taktiež nie sú vyčlenené spoločné časti a spoločné zariadenia domu.


Mesto Žilina preto 17.12.2009 podalo príslušnej prokuratúre podnet na preskúmanie postupu Správy katastra Žilina, ktorá umožnila takýto zápis jednotlivých „bytov“ na LV. Stanovisko prokuratúry zatiaľ nie je známe, v zmysle ustanovenia § 33 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre má lehotu na vybavenie podnetu 2 mesiace. Prípadný zásah prokuratúry by mal nastoliť normálny právny stav v danej veci, ktorý bude umožňovať vykonať ďalšie kroky na ochranu záujmov Mesta Žilina a rodiny Kapolkovcov. Tento následný proces je možné vidieť v dvoch rovinách:

	dohoda všetkých spoluvlastníkov na konečnom a právne čistom usporiadaní vzájomných vzťahov


	súdna cesta, ktorá by však bola časovo náročná, nakoľko v prípadne uvedeného domu už medzitým došlo k viacnásobným prevodom vlastníctva


Paralelne s uvedeným prebieha aj preverovanie tvrdeného nájomného vzťahu Imricha Kapolku, nakoľko Mesto Žilina na začiatku celého tohto prípadu nedisponovalo všetkými relevantnými dokladmi, ktoré mu boli predložené až neskôr. V tejto veci od jej otvorenia na zasadnutí mestského zastupiteľstva vedúci odboru právneho a majetkového MsÚ v Žiline intenzívne komunikuje s rodinou Imricha Kapolku prostredníctvom jeho právnej zástupkyne, s ktorou na stretnutí hľadali možné riešenia. Právna zástupkyňa si je rovnako vedomá skutočnosti, že vyriešenie celého prípadu si bude vyžadovať ešte veľa času.

Na čas do vyriešenia uvedeného prípadu má Mesto Žilina pre prípad krajného riešenia  (napr. ak by došlo k násilnému vysťahovaniu Imricha Kapolku s rodinou) k dispozícii niekoľko bytov, ktoré by mohli dočasne slúžiť na prechodné vyriešenie takéhoto problému.




